
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA Nr. 
Din 	c0C 	2021 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Berzei din domeniul public al Municipiului Tecuci, 
in domeniul privat al acestuia.  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 6675. a6.,2,02/ 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit 1n şedinţa ordinară  in data 
de 	So6. 2021; 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr. 3;Z 53:377:o‘ /2021; 
- raportul de specialitate 	(ro 6., 	/2021 intocmit de Direcţia Arhitect Şef; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	2/5—   ; 
- adresa Societăţii KLAUS SRL nr.375/08.04.2021 inregistrată  la UAT Tecuci cu 

nr.23 897/22.04.2021; 
- art.139 alin 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc  , art. 361 alin 2 din OUG 57/2019 privind 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  trecerea unui imobil-teren situat in str. Berzei, cu suprafaţa de 5000 mp, 
din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia, identificat conform 
anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Anexa nr 1 face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.3. incepând cu data prezentei hotăraxi, 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. 

PROSOINTE,DE.SşEDINTA, 	 Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL - 

/\7«774/ (14(;/'?7,v-z- /L7//7&7 
	

Jr. George Lucian Bor 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din  /1:06'  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Berzei din domeniul public al 
Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.  

Imobilul — teren ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat in 
partea de S-V a Municipiului Tecuci, 1n prelungirea străzii Berzei şi are o suprafaţă 
de 5000 mp, parte integrantă dintr-o parcelă in suprafaţă de 30652 mp. 

Terenul aparţine domeniului public al Municipiului Tecuci, fiind inregistrat 
in Cartea Funciară nr.111757. 

Alăturat terenului se află fabrica de produse lactate aparţinând societăţii 
KLAUS SRL, cu sediul 'in Municipiul Tecuci, str. Prundului, nr.27C, investiţie ce a 
creat mai multe locuri de muncă şi a revitalizat Impreună cu alţi investitori Intreaga 
zona după falimentul fostului AGROMEC. 

Prin cererea nr.375/08.04.2021 a societăţii sus menţionate se solicită 
posibilitatea concesionării unei suprafeţe de 5000 mp, suprafaţă ce va folosi 
investiţilor programate pentru dezvoltarea uriităţii, aproximativ 6 milioane de euro. 

Procedura poate Incepe după trecerea imobilului din domeniul public in 
domeniul privat al Municipiului Tecuci i dezmembrarea acestuia. 

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

PRIMAR, 
Lucian — Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. 3.2rrOin 	0 6,  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Berzei din domeniul public al 
Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.  

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

Imobilul aparţine domeniului public al municipiului Tecuci aşa cum este 
inregistrat in CF a Municipiului Tecuci nr.111757. 

in conformitate cu art.362 alin 2, din OUG 57/2019, trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale in 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 in domeniul privat se face motivat de 
necesitatea valorificării sale. 

Având in vedere cele de mai sus, considerăm c'ă proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

	

Direcţia Arhitect Sef 	 Şef serviciu ADPP 

	

Arh Vasi1icăCjip 	 ing. gradea Lucian 



ANEXA 1 

Schit'ă teren propus pentru concesionare 

Artesana Romania 

INVESTIŢIE NOUĂ 

Limite proprietate 
actuală Klaus 
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CARTE FUNCIARA NR. 111757 
COPIE 

Carte Funciară Nr. 111757 Tecuci 

A. Partea I. Descrierea imobilului 
TEREN Intravilan 

Adresa: Loc. Tecuci, Str Berzei, jud. Galati 
Nr. 
Crt 

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Al 111757 30.652 Teren neimprejmuit; 

B. Partea II. Proprietari şi acte 

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 

23583 / 18/06/2019 
Act Normativ 	nr. Hotărarea de Guvern nr. 562,. din 05/06/2002 emis de Guvernul Romaniei, "insoţită de 
Anexa 	nr. 	3 	care 	cuprinde 	inventarul 	bunurilor -care 	apartin --domeniului 	public 	al 	mun. 	Tecuci; 	Act 
Administrativ 	nr. 	Hotărâre 	nr. 	122, tiiii 	28/06/2018 	emis de 	Consiliul 	Local 	Tecuci; 
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, pyta actuala , 

1/1, cota initiala 1/1 
Al 

1) MUNICIPIUL TECUCI DOMENILli P,UOLIC 
6268 / 28/02/2020 
Act Administrativ nr. 25982, din 11/03/2020 emis de PrirrlariaMin-Tecuci; Act Administrativ nr. Hotararea 
nr. 122, din 28/06/2018 emis de ConsillateOcal al Municiplului Tecuci insotita de anexa nr. 1; 

B2 
se actualizeaza categoria de folOsin,ţa a terenului din•arabit:in arabil si 
drum conform documentatieI cadastrale receptiona sub rir. 6268/02. 
03.2020 de OCPI Galati  

Al 

C. Partea III. SARCINI . 
Inscrieri privind dezMembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturrrealede garanţie şi sarcini Referinţe 
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AriE-xa Nr, 1 La 	rtea 

Teren 
Nr caciastral Suprafaţa (mp)*-  Observatii / Referinţe 

111757 30.652 
Suprafaţa este determinata in planul de prolecţie Stereo 70. 

DETALII LINIARE IMOBIL 

Date referitoare la teren 
Nr 
crt 

Categorie 
folosinţă 

intra 
vilari i  

Şkilârafa 
`k„,(nip)` Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe 

1 arabil 13/?. , '34:i08
, 

- - - 
2 drum ›..,:644 - - - 

Lungime Segmente 
1) Valorile kanglimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. 

Punct ''Piirict Lungime segment 
inceput sfârşit (- (m) 

10.775 
3 4 96.092 
5 6 21.282 
7 8 41.987 
9 10 11.961 

Punct 
inceput 

Punct 
sfârşit 

Lungime segment 
(... (m) 

2 3 13.118 
4 5 49.131 
6 7 157.866 
8 9 73.928 

10 11 4.951 
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ANEXA NR. 1.35 la regulament 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1:2000 

Nr.caaastral: 111757 Suprafata masurata Adresa imobilului 

30652 mp Str. Berzei FN 
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A. Date referitoare la teren 

Nr. 
parcela 

Categoria cle 
folosLnta 

Suprafata 
(mp) 

Mentiuni 

A 30652 Teren neimprejmuit 

Total 30652 	- 

A. Date referitoare la constructii 

Cod 
constr. 

Destinatia Suprafata construita 
la sol - mp 

Mentiuni 

Total 
Suprafata totala masurata = 30652 mp 
Suprafata din acte 	30652 mp 

Executant, 
top. Nadejde Anca M. 

Data: 15.06.2021 
Semnatura 


