
RO MANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 
HOTARAREANr./‘ 

Din  LP. 1,2. 2020 

Privind: : schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.33 

Initiator : Lucian Grigore Costin - Primarul municipiului Tec ci, iudetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: nr1. 0020; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati intrunit in sedintä ordinarä in data de 

otita, 2020; 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare a initiatorului 'inregistrat sub nr.719,/,/ / 	/2-2020; 
- raportul de specialitate 'intocmit de Serviciul administrarea domeniului public si privat, 

inregistrat sub nr.,99y/A ,21/V2020: 	 , 
- avizele emise de c,omisiile de specialitate nr.  /(.6/ 	; 

- prevederile art.129, alin.2 lit. c i d si alin 7 lit. c din OUG nr.57/2019; 
- art. 139 coroborat cu art.5, lit. CC si art. 196 alin 1 lit, a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTAR ASTE: 

Art1.- Se aproba schimbarea destinatiei imobilului situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918, nr.33 din spatiu administrativ si de expozitie in spatiu administrativ i centru de vaccinare; 

Art.2. Cu data prezentei inceteaza dreptul de administrare al muzeului de istorie Teodor 
Cincu asupra imobilului din str. 1 Decembrie 1918, nr.33; 

Art.3. Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga;. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusä la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 
Jr. ,George LuciartBorsan, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr.  95 1Y,/// din 	22--(2- 2020 

REFERAT DE APROB ARE 

Privind: : schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.33 

UAT Municipiul Tecuci detine in proprietate imobilul situat in strada 1 
Decembrie 1918, nr.33. Prin Hot -al-area Consiliului Local Tecucinr.73/31.03.2017 s-a 
aprobat schimbarea destinatiei din sediu partid in spatiu administrativ si de expozitie, 
find transmis in administrarea Muzeului de istorie Teodor Cincu prin Protocolul de 
predare primire incheiat in data de 23.05.2017. 

Avand in vedere situatia epidemiologica existenta, Comitetul Judetean pentru 
Situatii de Urgenta Galati a propus mai multe locatii ce vor avea destinatia de centre de 
vaccinare a populatiei. Printre aceste locatii s-a propus si imobilul din strada 1 
Decembrie 1918, nr.33., acesta find amplasat in zona centrala a municipiului Tecuci, 
asigurand acces persoanelor ce urmeaza a fi vaccinate. 

Dreptul de administrare asupra imobilului de catre Muzeul de istorie Teodor 
Cincu este stabilit prin protocolul de predare primire pana la data de 22.05.2022, 
acesta urmand a se incheia odatd cu aprobarea prezentului proiect d hotarare. 

In aceste conditii supun spre dezbatere §i aprobare proiectul de hotarare in forma 
propusa. 

PRI A R, 
Lucian - r_Tirigore Costin 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRI VAT 

NI%  -1-799/1  din 042 - /2 .2020  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: : schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.33 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare, este situat in Tecuci 
strada 1 Decembrie 1918, nr.33, apartine domeniului public al municipiului Tecuci 
find inregistrat in CF 105378. 

Potrivit prevederilor art. 129 alin.2, lit. c, din OUG 57/2019, consiliul local 
exercitd atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului 
sau municipiului. 

In conformitate cu art. 129 alin 2 lit. d si alin 7 lit. c, Consiliul local asigura 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sanatatea. 

Fata de aceste precizari, consideram cä proiectul de hotarare indepline§te 
conditiile de legalitate §i oportunitate. 

SEF SERVICIU, 
Ing. L+ian Gradea 


