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Privind: privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului-teren - monument
istoric, situat administrativ in municipiul Tecuci, strada Victoriei, nr. 14,
judetul Galati, inscris in CF nr. 105079 Tecuci
Initiator : ing. Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municjpiului Tecuci, judetul Galati;
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului:f370 70/, 0? 020;
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Ga1ai, intrunit insedintaat Mad; data de
Off
.2020;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al initiatorului, inregistrata sub nr.qjW/0/49-2020;
- instiintarea privind intentia de vanzare a domnului Adam Maricel -Danut inregistrata sub nr.
39331/04,06,2020;
- adresa nr. 1032 din 16.06.2020 a Directiei judetene pentru cultura Galati inregistrata la
registratura municipiului Tecuci cu nr. 42420/22.06.2020;
- raportul de specialitate nr. $4P2/010)-din 2020 intocmit de Directia Arhitect Set
;
- rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate 4 3,
Tinand seama de prevederile:
-

- art.129, alin.(2) lit. d) , alin (7) lit. j) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare;
- art. 139 alin.(1) si (3) si art.196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare;
- art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,
cu modificarile i completarile ulterioare;
- art. 1730 si urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii i cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice si Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile i completarile
ulterioare;
Consiliul Local al municipiului Tecuci
HOTARASTE:
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Tecuci nu Ii exercita dreptul de preemtiune la intentia de
instrainare a imobilului din Tecuci, strada Victoriei nr. 14, jud Galati, inscris in C.F nr.
105079, monument istoric cod GL-II-m-B-03119, la pretul de vanzare de 432.900 lei.
Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului municipiului
Tecuci.
oficial local al Primariei Municipiului Tecuci i pe
Art. 4. Prezenta hotar
site-ul propriu.
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REFERAT DE APROBARE
Privind: privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului-teren - monument
istoric, situat administrativ in municipiul Tecuci, strada Victoriei, nr. 14,
judetul Galati, inscris in CF nr. 105079 Tecuci

Domnul Adam Maricel — Danut a transmis documentatia privind intentia de vanzare a
imobilului din strada Victoriei nr. 14, Tecuci, monument istoric, catre Ministerul culturii,
conform art. 4 alin (4) din Legea nr. 422/2001 privind protej area monumentelor istorice.
Imobilul este proprietatea SC Agrodan SRL Tecuci
Ministerul culturii prin adresa nr. 1032 din 16.06.2020 inregistrata la primaria Tecuci cu
nr. 42420/22.06.2020 a comunicat ca nu Ii exercita dreptul de preemtiune.
Conform art. 4 aim. (8), in cazul in care Ministerul Culturii §i Cultelor sau serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor nu Ii exercita dreptul de preemtiune,
acest drept se transfera autoritatilor publice local.
Luand in considerare prevederile art. 139 alin.(1) Si (3) Si art.196 alin.(1) lit, a), din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare se propune dezbaterii §i aprobarii Consiliului Local al
municipiului Tecuci, proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
ing. Ceita-lin Constantin Hurdubae
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului-teren - monument
istoric, situat administrativ in municipiul Tecuci, strada Victoriei, nr. 14,
judetul Galati, inscris in CF nr. 105079 Tecuci

Imobilului din strada Victoriei nr. 14, Tecuci, este proprietatea SC Agrodan SRL Tecuci,
inscris in C.F nr. 105079, este monument istoric, inscris pe lista de monumentelor istorice aprobata
prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2314/2004, cod GL-II-m-B-03119.
Se doreste vanzarea imobilului la pretul de vanzare de 432.900 lei.
Ca urmare a transmiterii documentatiei privind intentia de vanzare a imobilului din strada
Victoriei nr. 14, Tecuci, in baza prevederilor art. 4 alin (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, Ministerul Culturii nu Ii exercita dreptul de preemtiune asupra imobilului.
Conform art. 4 aim. (8), in cazul in care Ministerul Culturii i Cultelor sau serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor nu Ii exercita dreptul de preemtiune, acest drept
se transfera autoritatilor publice local.
Luand in considerare:
- art.129, alin.(2) lit. d) , alin (7) lit. j) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare;
- art. 139 alin.(1) si (3) si art.196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare;
- art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1730 si urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii i cultelor privind aprobarea Listei monumentelor
istorice i Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile i completarile ulterioare;
se supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Tecuci, proiectul de hotarare alaturat.
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