
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA Nr. 
Din 	.25-. 06 . 	2021 

Privind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petraşcu 64-66 Pavilion A2, din domeniul 
public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 

Iniţiator Lucian-Grigore Costin - Primarul municipiului Tecuci, j dreţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galati, intrunit în şedinţa ordinara in data 
de 	 2021; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr.32,74 7C0,6/2021; 
- raportul de specialitate nr.  32S-V7 	O. /2021 intocmit de Direcţia Arhitect Sef; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	2 	; 
- art. 361 alin 2, art. 139 alin 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. CC din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
In baza art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

HOTĂRĂ5TE: 

Art.l. Se aprobă  trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Tecuci, în 
domeniul privat al acestuia, identificate conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Anexa 1 face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.3. incepând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară  se abrogă. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 
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Contraserrmează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 
George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 3 c2f 	din 	 2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petraşcu 64-66 Pavilion A2, din 
domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este format din 
construcţie - pavilion A2 - cu suprafaţă construita de 380,5 mp. Acesta este situat in 
Tecuci str. Gheorghe Petraşcu nr.64-66, se afla in proprietatea municipiului Tecuci. 
Imobilul se afla la limita de est a fostei cazărmi militare, fiind preluat in domeniul 
public prin HG 1262/2005. Pavilionul A2 se află in administrarea Municipiului 
Tecuci şi este ocupat parţial la etaj de Camera Agricolă. La această data se 
inregistrează două solicitări de atribuire a unor spaţii de către Asociaţia Cadrelor 
Militare In Rezervă din MAI Tecuci i Cercetaşii României, filiala Tecuci, ambele 
fiind asociaţii nonprofit. Cu toate acestea ele nu au prezentat documente ce atestă 
calitatea de organizaţii de utilitate publică i ca atare nu li se poate atribui direct un 
spaţiu aflat in domeniul public. Clădirea Pavilion A2 este construită din anul 1892 şi 
neutilizarea conduce la degradarea acesteia. 

Pentru valorificarea imobilului şi asigurarea unor spaţii pentru organizaţiile 
non profit dar care nu sunt de utilitate publică, este necesar trecerea acestuia din 
domeniul public 'in domeniul privat al Municipiului Tecuci. 

Având 1n vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr.  32Ţ-£ffin 	,/,/:(5'6"  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe PetraşcU 64-66 Pavilion A2, din 
domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul priyat al acestuia. 

in baza art. 129 alin 2 lit. c din OUG nr.57/2019, consiliul local exercită 
atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei oraşului sau 
municipiului. 

Imobilul aparţine domeniului public al municipiului Tecuci conform H.G. nr. 
1262/18.10.2005. 

in conformitate cu art.362 alin 2, din OUG 57/2019, trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul privat al acestuia 
se face prin hotărârea consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului după caz, daca prin lege nu se dispune altfel. 

Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face motivat de 
valorificarea acestuia i obţinerea de fonduri necesare investiţiilor din Municipiul 
Tecuci. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

Direcţia Arhitect Şef 	 Şef serviciu ADPP 
Arh Vasilică Crklun 	 ing. G4dea Lucian 



Anexa nr. 	 la 1-1CL  -,2/.2.1:-(46'  2021 

Bunuri propuse pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci 

Nr. 
crt. 

Denumire Suprafaţa mp Valoarea de 
inventarlei 

Adresa 

1 Pavilion A2 380,5 1.236,80 Gh. Petraşcu 64-66 
2 


