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MUNICIPIUL TECUCt 

V1ZAT 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

2 Ec. DASC J 1ONICA 
20Aluna 	 („t-- ziva 

Privind: trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al 
acestuia a unor bunuri aferente Stadionului Tineretului - Municipal.  

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati. 

	

Nr. de inregistrare §i data depunerii proiectului: 	/7,e,r, 0 	2019; 
Cpsiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta 

otA/I ijkenin  data de 	) ,K Or .0200  
AvAnd in vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, inregistrafa sub 	  
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul administrarea domeniului public si 

privat, inregistrat sub nr.3 	# 2019; 
- raportul de avizare intoc r it de comisiile de specialitate nr. 1, 2 §i 5; 
- art. 10, alin.2 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publicd ; 
- art. 36, alin. 2, lit. „c", din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, 

republicata in 2007; 
In baza prevederilor: 

- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei C.C.R. m..384 din 2018; 
- art. 45, aim. (3) §i art. 115, aim. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

Art.l.Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul 
privat al acestuia bunurile aferente Stadionului Tineretului - Municipal, identificate 
conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2. Se aproba demolarea si dezafectarea constructiilor, identificate conform 

anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
Art.3 Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4. Incepand cu data prezentei hotarari, once prevedere contrard se abroga. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.6.Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PRE SEMRTEicilithAPINTA 

SECRETAR 

HOTARASTE: 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  39din  217)6- , 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al 
acestuia a unor bunuri aferente Stadionului Tineretului - Municipal.  

Bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotarAre apartin domeniului 
public al municipiului Tecuci si sunt aferente Stadionului Tineretului - Municipal. 

Acestea au o vechime considerabila si se did intr-o stare avansata de degradare, 
nemaicorespunzand normelor actuale de exploatare. Aceste bunuri (constructii) sunt 
reprezentate de tribune, vestiar, magazie, wc si imprejmuire. 

Prin adresa nr.34657r/2019 am solicitat Companiei Nationale de Investitii 
includerea in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, a unei 
baze sportive TIP 1. Prin adresa nr.9742/2019 CM ne solicita aprobarea demolarii 
constructiilor aferente stadionului, amplasament pe care urmeaza sa' se implementeze 
proiectul, precizand ca" aceasta operatiune intra in sarcina UAT. 

Imobilul nu a facut obiectul restituirii in baza Legii nr.10/2001, republicata in 
2005. 

In aceste conditii propun spre aprobarea proiectul de hotarare in forma 
prezentata. 

Primar, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 37Vridin  a2Xe96 	2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al 
acestuia a unor bunuri aferente Stadionului Tineretului - Municipal.  

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,14. c,din Legea nr. 215/2001, republicata in 

2007 privind administratia publica localä , consiliul local administreaza domeniul 

public §i privat al localitatii. Bunurile din domeniul public ( constructii) pot fi trecute 

In domeniul privat in vederea demolarii. 

Potrivit prevederilor art. 10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea 

publica §i regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public in domeniul privat 

al localitalii a bunurilor imobile se face prin hotararea Consiliului Local. 

Avand in vedere cele de mai sus, consideram cä proiectul de hotathre 

indepline§te conditiile de legalitate. 

Sef Serviciu ADPP, 



Anexa ha H.C.L. nre72-  din 	06207 

Nr. 
crt. 

Constructia 
CF 107257 

Destinatia Suprafata 
construita 

(mP) 
0 1 2 3 
1. A1.1 Cl Vestiar 320,00 
2. A1.2 C2 Tribun5 146,00 
3. A1.3 C3 Tribun5 92,00 
4. A1.4 C4 Tribun5 505,00 
5. A1.5 C5 Magazie 54,00 
6. A1.6 C6 WC 18,00 
7. imprejmuire plasa 


