
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUI, LOCAL-„LQ  
HOTĂRÂREA NR.  7,2  

Din 	5: 0 	2021 

Privind: darea in folosinţă  gratuită  a unui spaţiu destinat activităţii Asociaţiei Cadrelor Militare in 
Rezervă  din MAI Tecuci. 

Iniţiator : Lucian — Grigore Costin Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 	 din 	.2021: 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit In şedinţa ordinara din 	 2021 
Având in vedere: 
- cererea Asociaţiei Cadrelor Militare in Rezervă  din MAI Tecuci, inregistrată  la nr. 31140/08.06.2021 

prin care solicită  atribuirea cu titlu gratuit a unui spaţiu. 
- referatul de aprobare a iniţiatorului,Inregistrat sub nr. 3 7 yy  din 	t6  2021 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat — Inregistrat 

sub nr.  3 2. 	din 	 .  .2021 ; 
- avizul comisiilor de specialitate nr 	  
- 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; 

HOTĂRĂ  5TE: 

Art.1 . Se aprobă  darea in folosinţă  gratuită  a unui spaţiu In suprafaţă  de 30 mp situat In Tecuci, str. 
Gheorghe Petraşcu nr. 64-66, destinat activităţii Asociaţiei Cadrelor Militare In Rezervă  din MAI Tecuci, pe 
o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. Imobilul ce urmează  a fi dat In folosinţă  
gratuită  se identifică  conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Predarea se va face in termen de 60 de zile de la 
adoptarea prezentei, prin protocol (anexa 2) ce va cuprinde obligaţiile părţilor; 

Art.2. Asociaţia Cadrelor Militare In Rezervă  din MAI Tecuci, va efectua pe cheltuiala sa asigurarea 
utilităţilor i contravaloarea acestora. 

Art.3. Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare prezentei hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului general al 

municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 

PREŞEDIIVIXE DE SEL"i 
1\4-f7-7/t/ V5eAr Contrasemnează  pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 
Jr. George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

Nr. 	Jdin 	0 6  2021 

Privind: darea in folosinţă gratuită a unui spaţiu destinat activităţii Asociaţiei Cadrelor 
MilitareIn Rezervă din MAI Tecuci. 

Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă din MAI Tecuci, judeţul Galaţi, 
persoană juridică fără scop lucrativ, inregistrată la Judecătoria Tecuci conform Certificatului 
de Inscriere nr.3/17.02.2021. 

Asociaţia işi propune apărarea i promovarea intereselor şi drepturilor cadrelor 
militare in rezervă şi in retragere, pensionate, ale familiilor acestora, in relaţiile cu autorităţile 
centrale i locale, precum ş cu alte instituţii şi organizaţii similare din ţară şi străinătate, de a 
realiza cu prioritate cerinţele de protecţie socială i a indeplini aspiraţiile legale ale membrilor 
săi, militând in acelaşi timp pentru promovarea patriotismului i păstrarea tradiţiilor naţionale 
şi militare. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărare este si-tuat pe str. Gheorghe 
Petraşcu, nr.64-66, i are in componenţă mai multe spaţii, unul dintre acestea fiind propus 
pentru darea in folosinţă gratuită Asociaţiei Cadrelor Militare 1n Rezervă din MAI Tecuci.. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere i aprobare proiectul de 
hotărâre. 

PRIMAR, 

Lucian — Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.  3 -2- -?-jo 	din  /6-06, 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: darea in folosinţă gratuită a unui spaţiu destinat activităţii Asociaţiei Cadrelor 
Militare în Rezervă din MAI Tecuci. 

Potrivit art. 129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. b, Consiliul local exercită atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al comunei oraşului sau municipiului, hotărând în 
acest sens darea in administrare, concesionarea ffichirierea sau darea în folosinţă gratuită a 
bunurilor proprietate publică al municipiului precum i al serviciilor publice de interes local 
in condiţiile legii. 

Imobilul situat in Tecuci, strada Gheorghe Petraşcu, nr.64-66, ce face obiectul 
prezentulu roiect de hotărâre aparţine domeniului privat al Municipiului Tecuci, conform 
HCL 	42() in suprafaţă utilă de 30 mp. 

Potrivit art.3 2 din OUG 57/2019, bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ 
teritoriale pot fi date in folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz persoanelor juridice fără 
scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor 
publice. 

Asociaţia Cadrelor Militare in Rezervă din MAI Tecuci, judeţul Galaţi este persoană 
juridică română de drept privat, fără scop lucrativ. 

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

Şef Serviciu ADPP 
ing. Ludian Gradea 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIM AR 

805300 TEC1JC1, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, 

Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; 
web: www.primariatecuci.ro; 

e-mail: 
rezistraturamunicipiultecuci.ro  

 

-ffir 
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Nr. 	din 	2021 

PROTOCOL DE PREDARE — PRIMIRE 
incheiat astăzi 

1.1 	Municipiul Tecuci, cu sediul in localitatea Tecuci, judeţul Galaţi, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, cod 
fiscal nr. 4269312, având contul nr. R068TREZ30724510220XXXXX deschis la Trezoreria Tecuci, 
reprezentat legal prin Lucian Grigore Costin ,cu funcţia de Primar, 

si 
1.2 Asociaţia 	 ,cu sediul in Tecuci,strada  	reprezentat 

legal prin 	  
au procedat la Incheierea prezentului protocol de predare — primire cu privire la spaţiul situat 1n Tecuci, strada 
	 , 1n suprafaţă de 	mp, conform anexei 1,transmis in folosinţă gratuită, pe termen 
limitat, conform H.C.L. nr. 	cu respectarea următoarelor clauze: 

CAP. II OBIECTUL PROTOCOLULUI 
2.1. Obiectul protocolului îl constituie transmiterea unui spaţiu cu titlu gratuit situatin Tecuci str. 	 
,In suprafaţă de 	mp,conform anexei 1 , având destinaţia de sediu birou asociaţiein vederea 
desfăşurării activităţilor specifice. 

CAP. III. DURATA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINŢĂ 
3.1. Transmiterea in folosinţă se face pe termen de 	ani de la data Intocmirii prezentului protocol cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul parţilor. 
3.2. Prezentul protocol işi incetează valabilitatea in cazul restituirii bunului conform legilor proprietăţii sau 
stabilirii unei alte destinaţii de către consiliul local. 
3.3 Predarea — primirea imobilului se va efectua pe baza de proces-verbal in termen de 30 zile de la semnarea 
protocolului si va face parte integranta din prezentul alături de procesul-verbal al stării de fixaţie. 

CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR. 
4.1. Municipiul Tecuci are următoarele obligaţii: 
a. să predea Asociaţiei 	 spaţiul descris la cap. II pct. 2.1.; 
b. să nu stânjenească pe utilizator in exercitarea dreptului de folosinţă a bunului predat şi să nu facă acte 

care ar putea restrânge folosinţa acestuia, până la Implinirea termenului stabilit; 
c. să solicite restituirea spaţiului transmis in folosinţă , doar la Implinirea termenului pentru care s-a 

Incheiat prezentul contract, cu excepţia apariţiei unor situaţii neprevăzute sau impuse prin reglementări 
legale ulterioare. 

4.2. Asociaţia 	 are următoarele obligaţii: 
a. să conserve şi să intreţină spaţiul descris la cap. 11 pct.2.1, să nu îI degradeze sau deterioreze; 
b. să Intrebuinţeze spaţiul numai potrivit destinaţiei determinate prin hotărârea Consiliului Local şi prezentul 

protocol; 
c. să efectueze pe cheltuiala sa lucrările de reparaţii ale spaţiului pentru buna sa desfăşurare; 
d. să permită reprezentanţilor municipiului Tecuci să controleze modul 1n care este folosit spaţiul; 
e. să nu Incredinţeze imobilul, cu orice titlu,altei persoane juridice; 
f. să nu facă modificări bunului decât cu acordul scris al Municipiului Tecuci; 



e. 	să  răspundă  pentru deteriorarea sau distrugerea în tot sau în parte a hunuiui. dacă  nu dovedeşte că  
deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că  deteriorarea este collseciIlţa 1losirii bunului potrivit 
destinaţ iei ş i fără  culpă  diil partea sa. 

Ii. 

	

	să  restituie MunicipiLlILIi Tecuci spaţiul transmis in folosinţă  la terrnenul scadent stabilit, împreună  cu 
toate accesoriile, în aceeaşi stare în care l-a primit. 

g. 	Pe toată  perioada transmiterii dreptului de folosinţă  asupra imobilului, chiriaul poarta întreaga 
răspundere pentru aplicarea măsurilor de aparare împotriva incendiilor i a altor situaţii de 
urgenţă(cutremur,inundaţii,fenomene meteorologice periculoase) în conformitate cu Legea nr.307/2006 
republicată, Ordinul MAI 163/2007 i a legii nr.48112004 republicată. 

CAP. V. FORŢA MAJORĂ  
5. 1. 	Niciuna dintre părţile implicate nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului protocol, dacă  
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată  de forţa majoră, aşa cum 
este definită  de lege. 

5.2. 

	

	Partea care invocă  forţa majoră  este obligată  să  notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile producerea 
evenimentului şi să  ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
Dacă  în termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice 
încetarea utilizării gratuite a bunului fără  ca vreuna dintre ele să  pretindă  daune interese. 

CAP. V1. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI. 
6. i. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată  de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită  
dacă  va fi transmisă  la adresalsediul prevăzut în partea introductivă  a prezentului protocol. 
6.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră  primită  de destinatar la data menţionată  de oficiul poştal primitor 
pe această  confirmare. 
6.3. Dacă  confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră  primită  în prima zi lucrătoare după  ce a 
fost expediată. 
6.4. Notificările verbale nu se i-au în considerare de niciuna dintre părţi, dacă  nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
6.5. Partea care invocă  o cauză  de încetare a prezentului protocol o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 10 
zile înainte de data la care încetarea urmează  să-şi producă  efectele. 

Prezentul protocol s-a încheiat în trei exemplare. 

Municipiul Tecuci 	 Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă  din MAI 
Tecuci 

PRIMAR, 
Lucian Grigore Costin 

DIRECTOR GENERAL, 
ec. Nicoleta Ţăpoi 

SEF SERVICIU.A.D.P.P. 
ing. Lucian Gradea 

CONSILIER, 
Dorin Diaconiţă  

CONSILIER JURIDIC, 
Mirela Căpraru 



PARtER 
5ca,al llO 

Plau. rclel - uu 
fetroscu nr.64-66 

spatiu propus a fi transmis triMosinta gratutta 
S=30 mp (S-1 , 2, 8)  


