
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTARAREA NR. 
din 23 s  /2 20( 

privind: transmiterea in administrarea Spita ului Municipal „Anton Cincu" 
Tecuci a unor imobile cu destinatia de locuinte de serviciu 

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae- Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului: 72827/ 17.12.2019 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud.Galati, intrunit in edinta ordinara din 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr.72828/17.12.2019 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat 

— inregistrat sub nr.72829/17.12.2019 ; 
- avizul comisiilor de specialitate nr.1 i 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 $TE: 
Art.l. Se aproba transmiterea in administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu" Tecuci 

a imobilelor avand destinatia de locuinte de serviciu, exclusiv pentru medicii speciali§ti din 
cadrul Spitalului Municipal„Anton Cincu",identificate conform anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Transmiterea in administrare se face pe o durata. de 3 ani cu posibilitatea prelungirii 
prin acordul partilor. 

Art. 3. Transmiterea in administrare se face pe baza de protocol de predare-primire in care 
se vor specifica obligatiile partilor.. 

Art.4. Cu data prezentei se abroga once prevederi contrare prezentei hotarari.. 

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

Art.6. Pr 	are va fi pusa in aplicare prin grij a Primarului municipiului Tecuci 
'4-20 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 
Jr. Valerica Vplache 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 72828 din 17.12.2019 

privind: transmiterea in administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu" 
Tecuci a unor imobile cu destinatia de locuinte de serviciu 

Imobilele ce face obiectul prezentului project de hotarare sunt situate in zona 

industriala , respectiv strada 1 Decembrie 1918, nr.135 B,b1.T7. 	 si in str. 1 

Decembrie 1918 nr.135, bl.T7, 	 . Acestea sunt proprietatea Municipiului Tecuci. 

La aceasta data exista nevoie acuta de cadre medicale atat la nivel de tara cat si la 

nivelul municipiului Tecuci. Pentru atragerea unor specialisti in domeniu , fiecare autoritate 

locala identified solutii de atragere, una dintre ele, poate cea mai importantd, find asigurarea 

unor locuinte cel putin pentru prima perioada de activitate. 

in conformitate cu prevederile art. 139, alin.3 lit.g coroborat cu art. 196 alin.1 lit.a din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local hotaraste darea in administrare, 
concesionare, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a 
municipiului ,dupd caz, in conditiile legii. 

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 AD1VIINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 72829 din 17.12.2019 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind: transmiterea in administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu" 
Tecuci a unor imobile cu destinatia de locuinte de serviciu 

In conformitate Cu prevederile art. 139, alin.3 lit.g coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local hotaraste darea in administrare, 
concesionare, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a 
municipiului ,dupa caz, in conditiile legii. 

Imobilele sunt situate in Tecuci ,str. strada 1 Decembrie 1918, nr.135 

B,b1.T7 	 si in str. 1 Decembrie 1918 nr.135, b1.T7 

Imobilele mentionate sunt proprietatea Municipiului Tecuci. 

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

Directia Arhitect Sef 

arh. Vas)lica Craciun 

Sef Serviciu ADPP 

ing. Lucian iGradea 



Anexa nr.1 la HCL /GO 23 /2 7.09 

Nr. 
crt 

lmobil ce se transmite in administrare 
Spitalului „ Anton Cincu" Tecuci 

Adresa imobil repartizat 
Strada Nr. Bloc Sc. Etaj Apt. 

Apartament cu doua camere 1 Decembrie 1918 17 
2 Apartament cu o camera 1 Decembrie 1918 17 

Directia Arhitect Sef, 
arh. Vasilica Craciun 

_ 

Sef Serviciu ADPP, 
ing. LucianSiraa 


