
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- p)  

HOTARAREA NR. (09 
din .ey, 

privind: prelungirea unui contract de inchiriere pentru un teren cu alta destinatie 
decat locuintk proprietatea UAT Municipiul Tecuci 

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae- Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de 'inregistrare si data depunerii proiectului: 67197/21.11.2019 ; 	a 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud.Galati, intrunit in sedinta ordinara din/. ‘7o ,1 	7 
Av'and in vedere: 

- referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr. 67198 din 21.11.2019 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat 

inregistrat sub nr. 67199 din 21.11.2019 ; 
- avizul comisiilor de Specialitate nr.1, 2 si 5; 
- prevederile art. 129 . alin.2, lit.c ,alin 6 lit.b din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ ; 	 • 
In baza prevederilor art. 139, alin.3 lit.g coroborat cu art. 196 alin.1 lit.a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
HOTARA STE: 

Art.!. Se aproba prelungirea contractului de inchiriere pentru terenul cu alta destinatie 
deck locuinta„ proprietatea UAT Municipiul Tecuci„ identificat conform anexei 1. 

Art.2. Termenul de prelungire al contractului este pand la data de 31.12.2020. Prelungirea 
contractului de 'inchiriere dupd aceasta perioada se va face numai cu acordul si in conditiile 
stabilite de proprietar. 

Art. 3. Valoarea chiriei se va actualiza anual cu rata inflatiei ( decembrie 2019-decembrie 
2018). 

Art.4. Prelungirea contractului de inchiriere se va face numai in cazul in care chiriasul nu 
inregistreaza debite fata de bugetul local. 

Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secretarului 
general al municipiului Tecuci. 

Art6. Prezenta hotarare va fi pusa in aplicare prin grija Primarului municipiului Tecuci 

PRE$Ent D/NT./t, 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRE TAR GENERAL 
Jr. ValeciFit/Fotache 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 67198 din 21.11.2019 

Privind: prelungirea unui contract de inchiriere pentru un teren cu alta destinatie 
deck locuinta, proprietatea UAT Municipiul Tecuci 

La aceasta data Municipiul Tecuci detine mai multe terenuri si spatii cu alta 

destinatie decat locuinta ce fac obiectul unor contracte de inchiriere.Acestea apartin 

domeniului public si privat al municipiului Si sunt destinate comertului, productiei, prestarilor 

de servicii sau spatiilor administrative. 

Contractele prevad posibilitatea prelungirii acestora prin acordul partilor, 

incheindu-se in acest sens un 'act aditional. 

inchirierea reprezinta solutia cea mai avantajoasa pentru autoritatea locala in 

gestionarea patrimoniului atata timp cat nu se solicita efectuarea de investitii din partea celor 

ce doresc inceperea sau continuarea unor afaceri pe amplasamente ce apartin municipiului 

Tecuci. 

Pentru o mai bund gestionare a bunurilor aflate in administrarea Consiliului local si 
a veni in sprijinul beneficiarului consider cä solutia optima este 'inchirierea acestui act de 
inchiriere pe un an de zile. 

Avand in vedere cele prezentate,am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il 
supun aprobarii Consiliului Local. 

PRIMAR, 
Ing. Catalin Constantin Hurdubae 

_ 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRI VAT 

Nr. 67199 din 21.11.2019 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: prelungirea unui contract de inchiriere pentru un teren cu alta 
destinatie decat locuinta, proprietatea UAT Municipiul Tecuci 

Terenul situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.30 C ce face obiectul contractului 

de inchiriere nr.95558/07.12.2018 pentru care se propune prelungirea ,apartine domeniului 

privat al Municipiului Tecuci. 

In baza H.C.L. nr.180/09.10.2018 s-a aprobat inchirierea prin licitatie publica a 

terenului in suprafata de 33,00 mp,situat in str. 1 Decembrie 1918 nr.30 C .Conform 

procesului verbal de licitatie nr.90518/14.11.2018 terenul respectiv a fost adjudecat de SC 

Servcomluk SRL Tecuci. 

In urma adjudecarii' licitatiei ,UAT Municipiul Tecuci a incheiat contract de 

inchiriere cu SC Servcomluk, termenul contractului nr. 95558/07.12.2018 find de un an cu 

incepere de la data de 12.12.2018 paria la data de 12.12.2019 ( cap.III,art.7) . 

Conform cap III, art 8 din contractul susmentionat „ la expirarea termenului , 

contractul poate fi reinnoit cu acordul partilor" . 

In confonnitate cu prevederile art 129 aim 2, lit c, alin 6 lit b din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local hotara§te inchirierea bunurilor 
municipiului, dupd caz, in conditiile legii. 

Avand in vedere cele prezentate,am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il 
supun aprobarii Consiliului Local. 

Directia Arhitect Sets 

Arh. Vasilicaaciun 

intocmit, 

Ing. Marimi Nita 



Anexa 1 la HCL nr. /3 117. 9   

CONTRACT INCHIRIERE TEREN CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA 

Crt NUME ADRESA ADRESA NR. CONTRACT) DURATA 
PRENUME STR./NR TEREN/STR./NR. DATA CONTR. 

1 SC Servcomluk SRL T.Pamfile, 1 Dec.1918 95558/07.12.2018 12.12.2019 


