
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 
HOTĂRAREA NR. 	 

Din  0,0/1  2021 

Privind: schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.39 i transmiterea 
acestuia in administrarea Grădiniţei cu program prelungit nr.l 6. 

Iniţiator Lucian Grigore Costin - Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 2368 din 13.01.2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit 1n şedinţa Ex't?e,706711(60.  din 
	 2021 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului,inregistrat sub nr. 2369 din 13.01.2021 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat — Inregistrat 

sub nr. 2370 din 13.01.2021 ; 
- avizul comisiilor de specialitate nr 	 • 
- prevederile art. 129 alin.2, lit.c, alin 6 lit. a, alin 7 lit. a 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; 

HOTĂRĂ  ŞTE: 

Art.l. Se aprobă  schimbarea destinaţiei imobilului situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.39 din sediu 
partide in spaţiu administrativ i grădiniţă. Imobilul se identifică  conform CF 106875 i anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă  transmiterea in administrarea Grădiniţei cu program prelungit nr.16 a imobilului situat in 
strada 1 Decembrie 1918, nr. 39, pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu program normal nr. 7, identificat 
conform CF 106875; 

Art. 3. Transmiterealn administrare se face pe bază  de protocol de predare-primire in care se vor specifica 
obligaţiile părţilor. 

Art.4. Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului general al 
municipiului Tecuci. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi pusă  in aplicare prin grija Primarului municipiului Tecuci; 

Contrasemnează  pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 
Jr. George LucianSpr-kan 
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ROMÂN1A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 2369 din 13.01.2021 

Privind: schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.39 
transmiterea acestuia in administrarea Grădiniţei cu program prelungit nr.16. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este proprietatea UAT 
Municipiul Tecuci i este situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.39, fiind inregistrat in CF nr. 
106875. Până la 31.12.2020, acesta a fost inchiriat pentru sediu partide, contracte ce nu au mai 
fost prelungite pentru anul 2021.a 

In anul şcolar 2020- 2021, Grădiniţa cu program normal nr.7 şi-a desfăşurat activitatea 
intr-un spaţiu inadecvat invăţământului preşcolar din cadrul Casei de cultură. Imobilul 
menţionat mai sus a avut in trecut aceeaşi destinaţie pentru grădiniţă. 

Având in vedere situaţia epidemiologică existentă precum si spaţiul impropriu folosit 
de Grădiniţa cu program normal nr.7, se impune asigurarea condiţiilor normale pentru 
funcţionarea acesteia. 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.2 lit. C i alin. 6 lit. a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local hotărăşte darea in administrare, 
concesionare, darea in folosinţă gratuită sau inchirierea bunurilor proprietate publică a 
municipiului ,după caz, în condiţiile legii. 

Având în vedere cele prezentate, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care il 
supun aprobării Consiliului Local. 

PRIMAR, 

Lucian Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 2370 din 13.01. 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.39 
transmiterea acestuia in administrarea Grădiniţei cu program prelungit nr.16. 

in conformitate cu prevederile art. 129, alin.2 lit. c coroborat cu alin 6 lit. a din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local hotărăşte darea în administrare, 
concesionare, darea in folosinţă gratuită sau inchirierea bunurilor proprietate publică a 
municipiului ,după caz, in condiţiile legii. 

Imobilul situat in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.39 aparţine domeniului public 
al municipiului Tecuci fiind inregistrat in CF nr.106875 a localităţii. 
Potrivit articolului 129 alin 7 lit. a, în exercitarea atribuţiilor sale consiliul local asigură, 
potrivit competenţelor i in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes local privind educaţie. 

Având in vedere cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre intruneşte condiţiile 
delegalitate. 

Şef Serviciu ADPP 
ing. Lqclan Gyadea 

4 



umelui vecinului se va trece numaru cadastra, iar in lipsa numarului 
jesc la metru patrat. 

Anexa 5 regUament 
Plan de ampiasament si detare a imobilului 

Stara 1:500 
Suprafata masurata a 

imobiluidi (m.p.) Adresa imobilului 
418 I 	intrav an Tecuch UAT Tecud, STR 1 Decernbrie 1918,nr. 39, judet GALAT! 

Nr. carte funciara Unitatea AdmMistrativ Teritoriala (UAT) 
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A. Date referitoare la teren 
Nr. 

parcela 
Categorie de 

folosinta 
Suprafata 

(mp) Mentiuni 
1 CC 418 Imobil imprejmuit 

TOTAL 418 
B. Date referitoare la constructii 

Cod 
constr. Destinatia Suprafata construita la 

sol (mp) 
Suprafata construita 

desfasurata (mp) Mentiuni 

C1 CIE 151 0 Cladire din caramida; an constructie 1899 
Fara lift; Fara performante energetice 

C2 CA 14 0 Anexa 
TOTAL ies 

Suprafata totala masurata a imobilului = 418 mp 
Suprafata din act = 418 mp 

Confirm executarea masuratorilor 
documentatiei cadastrale 

Executant POPA GRIGORE 
(nume, prenume) 

la teren, corectitudinea intocmirii 
Confirm 

?...; 
-m.ila BCPI 

Inspector 

introducerea imobilului in baza de date si atribuirea numarului 
cadastral. 

Semnatura si parafa 

Data 65-2 !---- Semnatura 

si corespondenta aceste" 	... 	,.›1»,r.:- .-. din 
teren. 	sx  9\ ''' e. 	

4c,45, 
% 

si stam 	CERTIFICAT 	. ..4: 	DE 	' 	• 
Data: 07.04.20 ff 	AUTOR1.7›.e srrl. (9/7'. 	?c_/...'..  Tecuci 

*In situatia in care exista numere cadastraI ;)er«triatikblibtEly -c ' irl tţ 
cadastral numarul topographic sau numaru 1.dministrr,0:1„..k.pui_ h  0  



Anexa nr. ( la HCL nr. (;) 3 	din 	‘21i  2021 

Denumire imobil Adresă Suprafaţă mp Valoare 
Teren 1 Decembrie 1918 nr.39 418 114.495,39 

Construcţii 165 454.052,60 
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