
RO MÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNIC1PIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREANr. 

Din 	'92r-. ° (( ' 2019 

Privind: acordul Consiliului Local in vederea Inchirierii unui spa ţiu aparţinând 
domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal  
„Anton Cincu"  

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 	&*,&9,/ 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Gaiaţi, intrunit In şedintă  ordinark 'in data 
de 	21.0((.2019; 

Având în vedere: 
- adresa 24286/2019 a Spitalului Municipal „Anton Cincu" Tecuci; 
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrat ă  sub nr.W07,701-.  2019; 
- raportul de specialitate intocmit de serviciului Administrarea Domeniului 

Public şi Privat, inregistrat sub nrif/1179 IgOr. 2019 ; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1 r)../  

Avand in vedere prevederile: 
- art.14 alin 	din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia; 
- art. 36, alin.(5), lit „a" şi art123 din Legea nr. 215/2001 

privind administra ţia publică  locală, republicata in 2007; 
-art.147 din Constitutia Romaniei ; 

In baza Deciziei CCR 384/2018 , art 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicat ă  in 2007 

HOT Ă RĂŞ TE: 
Art.l. Consiliul Local Tecuci este de acord cu inchirierea de c ătre Spitalul „Anton 

Cincu" a unui spaţiu (radiologie) ,in suprafata de 23,5 mp, situat la etajul 1 al imobilului 
din strada 1 Decembrie 1918 nr.29 — Policliuica Tecuci. 

Art.2.inchirierea spaţiului menţionat la art.1 se va face numai pentru activitati de 
radiologie si dacă  locatarul indepline şte cumulativ următoarele condiţii: 

- societatea să  fie inscrisă  in evidenţele fiscale, să  nu albă  datorii către bugetul 
local şi să  nu fie in litigiu cu municipiul Tecuci; 

Art.3 Prezenta hotă..ra're va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecucl. 

Art.4 Prezenta hotăâre va fi comunicată  prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

„Ş. 

PRESED1NTE 

SECRETAR 

• 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  g"--769 din 	 2019 

EXPlUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordul Consiliului Local in vederea inchirierii unui spatiu apartinând 
domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, afiat "in administrarea Spitalului Municipal 
„Anton Cincu"  

hnobilul situat in Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 nr.29, apar ţine 
domeniului public al Mtmicipiului Tecuci, conform HG 562 / 2002 i se afl ă  in 
administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu" Tecuci 

Prin adresa Spitalului Municipal „ANTON CINCU" inregistrată  la U.A.T.- 
Murdcipiul Tecuci sub nr. 24.286115.04.2019 s-a solicitat acordul privind inchirierea unui 
spaţiu in cadrul Policlinicii Tecuci in suprafaţă  de 23,5 m.p. 

Spatiul ce face obiectul proiectului de hotarare este situat la etajul 1 al cladirii si 
este destinat operatiunilor de radiologie_In cadrul acestui tip de activitati sunt necesare 
anumite masuri de siguranta iar stabilirea unui alt spatiu ar necesita investitii suplimentare. 

La nivelul Municipiului Tecuci exista cerinte majore pentru efectuarea 
radiografiilor pe plan local fara a mai fi necesara deplasarea in alte localitati. 

Pe langa asigurarea spaţiului necesar inbunatadră  servicdlor medicale unitatea 
sanitară  va obtine fonduri suplimentare din inchirierea spatiului. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbak-re şi aprobare proiectul de 
hotărâre. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL A.D.P.P. 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.  25-71%  
DIN  iş  dt, 2o/y 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: acordul Consiliului Local 'in vederea închirierii unui spa ţiu apartinând 
domeniului public al UAT - Mţmicipiul Tecuci, aflat 'in administrarea Spitalului Municipal 
„Anton Cincu"  

in confonnitate cu prevedefile art. 36, alin. 5 lit. „a şi b" din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local este cel care hot ărăş" te asupra inchirierfi bunurilor 
ce aparţin domeniului public şi privat al localităţfi. 

Imobilul Policlinica Tecuci, apar ţine domeniului public al Municipiului 
Tecuci, conform HG 562 / 2002, anexa 3. 

inchirierea bununlor proprie -tate publică  a unităţilor administrativ-
tentoriale se aprobă, prin hotărâre a Consiliului Local, iar contractul de 
inchiriere va cuprinde clauze de natufă  să  asigure exploatarea bunului 
inchiriat, potrivit specificului acestuia. 

Faţă  de aceste precizăr' considerăm că  proiectul de hotărâre indeplineşte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

ŞEF SERVICII A.D.P. P 



Spitalul Municipal „Anton Cincu" Tecuci 
Str.Costache Conachi, Nr.35. Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Gala ţ i, Romania 

Tel.central ă  0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.811.608, 
e-mail: anton_cincu2006@yahoo.com  web: www.spitaltecuci.com  

Operator de date cu caracter personal nr. 17249 / 2010 
FONDAT 1904 

	  TRADITIE ÎN SĂNĂTATE 

TECUCI 	 SP1TALUL MUN1C1PAA-g 
"ANTON C1NCU" TECUCay. PRIMARrIE 	 Cod Fiscal 4 ' 7c 

1 	Nr  	 N' 

ZIUA4  Aa 	< 	• Inw,<.. 	, 7  2. Ziva /5 	 Anu1 —1.unad. 	 1  Domnule Primar 	ANU 	LU 
 :q • 

Subscrisa Spitalul Municipal "Anton Cincu" rtg&i, rrezeift ătă  llegâ1 
prin manager Dr. Zara Claudiu Emanuel si Dir. FiancarContabil Ec. Sima\ 
Mihaela , in urma solicitarii depusa de domnul Gurbelea Teodor,  , administrator 
al S.0 FRANCU DINASTY identificat prin cod unic de inregis -trare 37719634, 
J17/95/2017, inregistrata la Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci sub nr. 
3704/10.04.2019, prin care se solicita inchirierea unui spatiu in Policlinica 
Spitalului Tecuci cu scopul instalarii unui cabinet de radiologie dentara , va rugam 
sa dispuneti introducerea pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu Local a 
solicitarii sus mentionate pe care atasam in copie. 

Precizam ca spatiul solicitat in vederea inchirierii este un spatiu special 
amenajat pentru activitate radiologica. 

Cu respect, 

"ANTON C1,0& 
* 	TECUCI * 

.CUI431  

Cod Fiscal: 4322270 	 Banca: Trezoreria Tecuci 
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, 

"ANI .ON  

ANUL 

DOMNULE MANAGER 

Subsemnatul Gurbelea Teodor, administrator al S.C. FRANCU 

D1NASTY ,cu sediul social in loc. Tecuci,cod unic de 

inregistrare 37719634, J 17/95/2017,solicit prin prezenta 

inchirierea unui spatiu in Policlinica Spitalului Tecuci in scopul 

instalarii unui cabinet de radiologie dentara. 

CU DEOSEB1T RESPECT, 	 DATA 

ADMIN1STRATOR 	 10.04.2019 

TEODO-R'ZediJRBELEA 


