
RO M ANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA, Nr. 
• Din 	Z/--. 	, 	2019  

MUNICIPIUL TECUCI 
V1ZAT 

CONTROL FINANCIAR PREVENT1V 

2 Ec. DASCAL IONICA 
201 una 	 Ziu 3 74-  

Privind: aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al 
municipiului Tecuci catre domnul Tucaliuc Vasile  

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municip,ului Tecuci,  jud. Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: nr.3 	06', ?AO 

n  Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati intrunit in sedinta ordinata in data de 
0-.0C 	2019; 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr3  61 -0/ /C,p 6 . 2019; 

- raportul de specialitate intocmit de Directia Arhitect Sef, Directia General Economick 
Serviciului administrarea domeniului public si privat, inregistrat sub nr.3 	/406 2019; 

- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 14(  1(.3  / _1 
- cererea domnului Tucaliuc Vasile, domiciliat in Tecuci, 

, inregistrata cu nr. 17726/20.03.2019; 
- H.C.L. nr. 10/27.01.2011 privind aprobarea preturilor de vanzare i concesionare a bunurilor 

aparti 'nand domeniului public si privat al municipiului; 
- art. 123 aim (3) din Legea 215/2001; 
- art.35,alin. (5) lit.b din Legea 215/2001,privind administratia publica localkrepublicata in 2007; 

In baza prevederilor: 
- art. 147 din Constitutia RomAniei; 
- Decizia CCR 384/2018, 
- art .45, alin 3 si art. 115, aim. 1, lit b din Legea 215/2001 cu modificarile i completarile 

ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba vanzarea directa catre domnul Tucaliuc Vasile, a terenului situat in 
Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri — zona camin Vitimas, in suprafata de 16,50 mp, identificat conform 
extras de cartii funciare nr. 111469. anexa la prezenta hotaYare. 

Art. 2.  Pretul terenului mentionat la art.1 este de 238 lei/mp +TVA, conform 
H.C.L.10/27.01.2011. 

Art.3. Plata suprafetei mentionate la art.1 din prezenta hofarare, se va face integral la 
semnarea contractului de vanzare — cumparare. 

Art.4. Toate taxele necesare perfectarii vanzarii vor fi suportate de cumparator. 
Art.5. Perfectarea vanzarii se va face in termen de 90 de zile de la validarea prezentei 

hotariri. In caz contrar vanzarea se anuleaza. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PRE$ED1NTE 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  3C/A)  din  /1, 66  2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului 
privat al municipiului Tecuci catre domnul Tucaliuc Vasile 

Prin cererea inregistrata sub nr. 17726/20.03.2019, domnul Tucaliuc Vasile 
solicità cumpkarea terenului situat in Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri — zona camin 
Vitimas, teren pe care este amplasat un garaj proprietatea domnului Tucaliuc Vasile, 
terenul concesionat de la Municipiul Tecuci prin Contractul de concesionare nr. 
17659/20.12.1994. 

Proprietarul garajului are achitate la zi impozitele i taxele locale i nu are 

datorii la bugetul local. 

Amplasamentul respectiv nu poate primi o aka destinatie, intrucat este ocupat 

de constructie (garaj) i nu a facut obiectul restituirii in baza legilor proprietatii. Pe 

acest amplasament majoritatea terenurilor au fost vandute. 

Pretul de vanzare este cel stabilit prin H.C.L.10/27.01.2011. 

Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere i aprobare proiectul 

de hotkare in forma propusa. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTR4.17A DOMEN ULUI PUBLIC SI PRI VAT 

Nr. 30'7  din /b  2O19 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului 
privat al municipiului Tecuci care domnul Tucaliuc Vasile 

Terenul in suprafata de 16,50 mp situat in Tecuci, Aleea Vasile Alecsandri — 
zona camin Vitimas, ocupat de un garaj proprietatea domnului Tucaliuc Vasile, 
construit pe terenul concesionat de la Municipiul Tecuci prin contractul de 
concesionare nr. 17659/20.12.1994, apartine domeniului privat al municipiului, find 
inscris la 0.C.P.I. cu nr. cadastral 111469. 

In conformitate cu prevederile art.36 alin 5 din Legea 215/2001 lit. b in 
exercitarea atributiilor sale, consiliul local hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa 
caz, in conditiile legii; 

Conform art. 123 alin (3) din Legea 215/2001, "In cazul in care consiliile 
locale sau judetene hotarasc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii 
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta 
ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent 
constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat 
de consiliul local sau judetean, dupa caz." 

Prin cererea inregistrata sub nr. 17726 din 20.03.2019, domnul Tucaliuc 
Vasile a solicitat cumpararea terenului. 

Pretul de vanzare propus i acceptat este de 238 lei/mp +TVA. Conform HCL 
10/27.01.2011 valoarea aprobata conform raportului de expertiza este de 50 
euro+TVAimp, transformata in lei la cursul zilei. 

Avand in vedere aceste prevederi consideram Ca proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

DIRECTIA ARHITECT SEE 
	 DIRECTIA GENERALArRONOMICA 

SEF SERVICIU ADPP 




