
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
HOTĂRARE NR.  _443  

Din 	9, (2,9. 	2021 

Privind aprobarea transmiterii in folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe - ANL, a 
terenului situat in Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, in suprafaţă de 3.618 mp., identificat conform CF 
nr.115466 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  42 .2-7 	2s.9. 	/2021; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţă ordinară, in data de 

1.91 2021; 
Având in vedere: 

Referat de aprobare a iniţiatorului , inregistratA sub nr. 7Î (7.9 /2021 
- Ra sortul d specialitate intocmit de Direcţia generală economică, Direcţia arhitect şef,  ,Inregistrat sub 
nr. 	0,  021 
- Avizele omisier /comisiilor de specialitate nr.  //2/ Q • 
- Adresa nr. 5920 / 2021 emisă de Agenţia Naţională pentru Locuinţe., inregistrată la UAT Municipiul 
Tecuci sub nr. 17866/2021, referitoare la realizare locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii; 
- Extras de carte funciară nr.115466; 
In conformitate cu prevederile : 
- art.3, alin 1 şi alin 3 din Legea nr.152 din 15.07.1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, republicată; 
- art. 129, alin.2, lit. b,c şi alin.6 lit. b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 139 alin 3 , lit. g, art. 196 alin 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe perioada realizării investiţiei către 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe — ANL, a terenului în suprafaţă de 3.618 mp, identificat 
conform CF 115466, situat în str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, aflat în proprietatea privată a 
municipiului Tecuci, pentru realizarea de locuinţe pentru tineri destinate inchirierii. 

Art.2. Municipiul Tecuci va realiza pe terenul identificat cu nr cadastral 115466, situat In str. 
Gheorghe Petraşcu, nr.64, pe cheltuială proprie , utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente până la 
limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor, 'in vederea asigurării condiţiilor de locuit. 

Art.3. Predarea-preluarea terenului identificat la art.1 se va face in condiţiile legii, pe bază de 
protocol de predare-primire incheiat intre Municipiul Tecuci şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după 
transmiterea de către ANL a deschiderii fmanţării programului de investiţii pentru programul menţionat. 

Art4. Se Imputerniceşte Primarul Municipiului Tecuci pentru semnarea contractului de transmitere 
1n folosinţă gratuită a terenului şi a protocolului de predare — primire. 

Art.5.Prezenta hotărăsre va fi dusă la Indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.6. Prezenta hotărâr,e—va_fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului municipiului Tecuci 

Contraserrmează pentru legalizare 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 	 SECRETAR 

Jr. George —Lucian Borş«n 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

NR.  /,902din 	\ /2021 

Privind aprobarea transmiterii in folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe - ANL, a terenului situat in Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, in suprafaţă de 
3.618 mp., identificat conform CF nr.115466 

La această dată in municipiul Tecuci există un număr de 128 unităţi locative pentru 
tineri, ANL 1 şi ANL 2, fiecare cu câte 64 apartamente, situate in zona de sud a oraşului. 

Acestea sunt destinate închirierii persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă intre 18 şi 35 
ani, ce işi desfăşoară activitatea in municipiul Tecuci, persoane active şi care nu au deţinut 

nu deţin locuinţă in proprietate. Prin punerea la dispoziţie a unităţilor locative, sunt 
asigurate tinerilor şi familiilor acestora condiţii decente absolut necesare pentru o viaţă de 
familie. 

Pentru dezvoltarea patrimoniului imobiliar destinat tinerilor, unul din-tre 
amplasamentele optime se află in cadrul fostelor unităţi militare din str. Gheorghe 
Petraşcu, nr.64. Pe amplasamentul respectiv se intenţionează construirea unui număr de 40 
unităţi locative destinate 

in vederea demarării proiectului, Municipiul Tecuci are obligaţia de a transmite 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe hotărârea consiliului local aprobată in acest sens, cu 
asigurarea din bugetul propriu a costului execuţiei ufilităţilor aferente construcţiilor, 
precum şi a sistematizării amplasamentului( apă, canalizare, energie electrică, gaze, 
telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.). 

Având in vedere cele prezentate propun spre dezbatere i aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

PRIMAR 

Lucian-Gfigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILI1UL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 	I,Vdin 	(20' f',f /2021 

Privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe - ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, in suprafaţă de 
3.618 mp., identificat conform CF nr.115466 

in conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c" şi alin 6, lit. „b" OUG 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, Consiliul local exercită atribuţii privind 
administrarea domeniului public i privat al comunei, oraşului sau municipiului, hotărând 
vânzarea, darea în administrare, concesionarea darea în folosinţă gatuită sau inchirierea 
bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului. 

Potrivit art. 3 alin 1 şi alin 3 din Legea nr.152/1998, privind infiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru locuinţe, republicată, terenurile destinate construirii de locuinţe prin 
ANL pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ 
teritoriale, iar utilităţile i dotările tehnico utilitare până limita exterioară a perimetrului 
destinat construcţiilor se realizează de către consiliile locale . 

Având 'in vedere aceste aspecte, considerăm că proiectului de hotărâre privind 
transmiterea in folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului 
situat în str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, indeplineşte condiţiile de legalitate şi trebuie supus 
aprobării consiliului local . 

DIREŢIA ARIIITECT SEF 	DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
' Arh. Vasilică Crăciun 	 ec. Nicoleta Ţăpoi 

SEF SERVICIU PATRIMONIU 
Ing . Luchln Gradea 



Nr. cerere 32288 
Ziva 14 
Luna 09 
Anul 2021 

Cod verificare 
100107737467 

Nllllll 
Semnat: cu semnatura 
electronica extinsa, cf. L 
455/2001 si eIDAS 

A1 115466 
	

3.618 
	

Teren neimprejmuit 

Nr. cadastral 
Nr. topografic 

Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 
N r 
Crt 

lnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe 

NU SUNT 

Oficiul de Cadastru şi Pubiicitate lmobiliară  GALATI 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Tecuci 

ÎfPJ 	 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ  
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară  Nr. 115466 Tecuci 

A. Partea l. Descrierea imobiluiui 
TEREN lntravilan 

Adresa: Loc. Tecuci, Str Ghe. Petrascu, Nr. 64, Jud. Galatî 

B. Partea 11. Proprietari şi acte 

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 

32288 / 14/0912021 
Act Notarial nr. act de alipire aut. nr. 4412, din 10/0912021 emis de BNP Manolîu Tiberiu Codrut 

Bl 

Se infiinteaza cf. 115466 a imobilului cu nr. cad. 115466/Tecuci ca 
urmare a alipirii urmatoarelor 2 imobile: 
-- nr.cad.115303cf.115303; 

nr.cad.115444cf. 115444; 

A1 

Act Administrativ nr. Hotărâre nr. 19. din 03/03/2020 emis de Consiliul Local Tecuci însoţită  de Anexele nr. 
1 şi 2; Act Administrativ 	nr. Hotărâre nr. 	40. din 30/03/2021 emis de Consiliul L.ocal Tecuci însoţită  de 
Anexele nr. 1 şi 2; 

52 lntabulare, drept de PROPRIETATE. dobandit prin Lege, cota actuala 
1/1 

A1 

1) MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PRIVAT. OF:4269312 
OBSERVAT1I: pozitie transc,isa din CF 115303/Tecuci. inscnsa prin incheierea nr. 19674 din 26/05/2021; 

Act Notarial nr. act de dezlipire aut. nr. 3110. din 27/07/2021 emis de BNP Manoliu Tiberiu Codrut 

B4 
Se 	infiinteaza 	cartea funciara 	115444 a imobilului cu numarul 
cadastral 115444 / UAT Tecuci. rezultat din dezmembrarea imobilului 
cu numarul cadastral 105825 inscris in cartea funciara 105825; 

A1 

nr. 25430 din 28/07/2021; OBSERVATZI: pozitie transaisa din CF ll5444ITecuci. insaisa pnn incheîerea 

Act Normativ nr. H.G. NR. 1262, din 18(10/2005 emis de GIJVERNUL ROMANIEI; 

B5 lntabulare. drept de ADMINISTRARE, dobandit piin Lege, cota actuala 
1/1 

A1 

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 115444/Tecuci, inscrisa pnn incheierea nr. 25430 din 28107/2021; pozitie 
transcrisa din CF 105825/Tecuci, inscnsa prin incheierea nr. 16368 drn 24/03/2014; 

Act Administrativ nr. proces verbal nr. 35440, din 26(05/2020 emis de Primaria Tecuci; Act Administrativ nr. 
adresa nr. 29980, din 02/06/2021 emis de Primaria Tecuci; 

B6 
Se 	actualizează 	informaţia 	cadastrală 	cu 	privire 	la 	desfiinţarea 
constructiei C1 conform documentaţiei cadastrale recepţionată  cu nr. 
23486/09.07.2021 de OCPI Galati 

A1 

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 115444/Fecuci, inscrisa pnn incheîerea nr. 25430 din 28/07/2021; pozitie 
transcrisa din CF 105825/Tecuci, inscrisa prîn incheierea nr. 23486 din 09/07/2021; 

Act Administrativ nr. Hotararea nr. 40, din 30/03/2021 emis de Consiliul Local al Mun. Tecuci; 

B° lntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 
1/1 

A1 

1) MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PRIVAT, CIF:4269312 
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 115444/Tecuci, inscrisa prin incheierea nr. 26928 drn 12/08/2021; 

C. Partea 111. SARCINI. 
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Carte Funciară  Nr. 115466 Cornuna/OraşjMunicipiu: Tecuci 

Anexa Nr. 1 La Partea l 

Teren 

Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe 
115466 3.618 

* SuDrafata este determinată  in Dlanul de Droiectie Stereo 70. 

DETALII LINIARE IMOBIL 

Date referitoare la teren 
Nr 
Crt 

Categorie 
folosinţă  

lntra 
vilan 

Suprafaţa 
(mp) 

Tarla Parcelă  Nr. topo Observaţii / Referinţe 

curti 
constructii 

DA 3.618 - - - 

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. 

Punct 
început 

Punct 
sfârşit 

Lungime segment 
( 	(m) 

1 2 13.609 

2 3 14.157 

3 4 71.248 

4 5 41.711 

5 6 86.346 

6 1 28.98 
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