
Contrasemnează  pentru legajitffle, 
SECRETAR GENE 
Jr. George Lucian Bo 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- 	CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA 
Nr.  z,z7  din 	2OJ.  2021 

Privind: Atestarea apartenentei unor imobile — drumuri de exploatare, la domeniul public al 
Municipiului Tecuci.  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: /2172.G. , 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit In şedinţa ordinară  in data 
de 	2.9  

Având In vedere:  
- referatul de aprobare al iniţiatorului Inregistrat sub nrW2,52,--/,>(-vv.7 /2021; 
- raportul de specialitate nr.  *f9,13,7,2.0. 	/2021 intocmit de Direcţia Arhitect Sef; 
- raportul de avizare Intocmit de co isiile de specialitate nr. 	 
- art. 129 alin 2, lit. c , art. 139 alin 3 lit. g, art. 5 lit. cc  şi art.286 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  atestarea apartenenţei unor bunuri imobile-drumuri eXploatare, la 
domeniul public al Municipiului, identificate conform anexelor. 1,2,3 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Anexa 1 face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.3. incepand cu data prezentei hotărari, 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. 

- 

PRES~ DE '8. 3INTA, 

A7/23°/4/ e4:j1,1  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALÂTI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  Agi g,2-  din  (;2_0 	.  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: Atestarea apartenenţei unor imobile — drumuri de exploatare, la 
domeniul public al Municipiului Tecuci.  

Imobilele — drumuri de exploatare ce fac obiectul prezentului proiect de 
hotărâre sunt situate in extravilanul municipiului Tecuci, zona de vest, unde a 
funcţionat SC NICORVIN SA . 

Drumurile de exploatare respective sunt utilizate pentru accesul tuturor 
persoanelor şi Indeosebi a celor cu proprietăţi agricole şi non agricole, fiind 
delimitate de tarlalele nr. 4-5, 5-6-7-1 7- 1 8. 

La această dată a fost efectuat un studiu de fezabilitate privind reducerea 
riscului la inundaţii pentru municipiul Tecuci, ce are ca drept scop crearea unei 
acumulări nepermanente pe râul Tecucel, 1n amonte de municipiul Tecuci, In vederea 
evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau materiale, ca urmare a unor fenomene meteo 
extreme, aşa cum s-a intâmplat in anul 2007. 

Pentru Inregistrarea in evidenţele de carte funciară şi crearea condiţiilor de 
implementare a proiectului „ Acumulare nepermanentă pe râul Tecucel, amonte de 
municipiul Tecuci„ este necesar atestarea apartenenţei la domeniul public al 
municipiului Tecuci. 

Amplasamentele respective nu fac obiectul procedurilor de restituire 
conform legilor proprietăţii. 

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

PRIMAR, 
Luci -crGrigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

COMPARTIMENT JURIDIC/LEGALITATEA DOCUMENTELOR 

	

Nr.zpgig3 din 	2o 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Atestarea apartenenţei unor imobile — drumuri de exploatare, la domeniul 
public al Municipiului Tecuci.  

in 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. 

Conform art. 863 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil — republicare, 
inscrierea 1n cartea funciară se realizează în baza inscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti rămasă defmitivă, a certificatului de moştenitor sau in baza 
unui alt act emis de autorităţile administrative, în cazul în care legea prevede aceasta. 
In acord cu art.286 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul public al 
comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute in Anexa 
4, drumuri, pieţe, lacuri, etc., precum şi de alte bunuri de uz sau de interes public 
local, declarate ca atare prin hotărârea consiliului local, dacă nu sunt declarate prin 
lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Imobilele propuse atestării la domeniul public in prezentul proiect de 
hotărâre, nu fac obiectul restituirii conform legilor proprietăţii. 

Având in vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre 
'indeplineşte condiţiile de legalitate. 

	

DIRECŢIA ARHITECT SEF 	ŞEF SERVICIU PATRIMONIU 
Arh. Vasilică Crăciun 	 ing. Lucingradea 

COMPARTIMENT JURIDIC, 
Roxana Munteanu 



Anexa nr.3 la HCL nr.  /22-  din 	&)3 	2021 

Plan de amplasament si delinnitare a imobilului 
Scara 1:5000 

Nr.cadastral Suprafata masurata a 
imobilului (mp) 

Adresa imobilului 

2578 UAT Tecuci, DE , judet GALATI 
Nr. carte funciara Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 
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A. Date referitoare la teren 

Nr. parcela Categorie de 
folosinta 

Suprafata 
(mp) Mentiuni 

1 DR 2578 DRIM 
TOTAL 2578 

B. Date referitoare la constructii 

Cod constr. Destinatia Suprafata construita la 
sol (mp) Mentiuni 

TOTAL 	 - 
Suprafata totala masurata a imobilului = 2578 mp 

Executant POPA GRIGORE  
(nume`, prenume) 

, 
Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii 

documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren. 

Semnatura si stampila 

Data: 16.08.2021 
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ln situatia in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, rn IOCLJI nurnellă vecintilui se va trece numărul cadastra, iar in lipsa okiman.111: 
cadastrai numarul topographic sau numarul administrativ, Supratetele se m!uniesc !a metru patrat 
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Suprafata 
(mp)  
8052 
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Drum 

Nr. 
parcela 

Categorlo 
de foloslnta 

DR 

TOTAL 

Suprafata 
construlta la 

sol (mp)  

Cod 
constr. 

Destinatla Mentfun 

Anexaisn.i *80U.R5 

l ţ & 	pIasament si delimitare a imotIIuJu 
Scara 1:5000 

U 11 

Adresa lmobilulul Nr.cadastral 

UAT 1ucf, DE 26 + 17, judet GAt.AT  

Unitatea Admlnlstrativ TerltorIala  Nr. carte funclara 
Tec*icl 

Suprafata masurata a 
lmobllulul (mp)  

8052 

487500  

20(, 27 
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38 

A. Date referitoare la teren 

B. Date referitoare la constructii 

TOTAL 
Suprafata totala masurata a lmobilulul = 8052 mp 

•tn situatia in care exisţa numere cadastrale perrtrurilno1dvLese. tit 	azţ 8z vecinutuf se va trece numarul cadastra 
rotunjesc la metru patrat. 

Exocutan8 PPbparGtfgee. 
(n(lme. pnorsuna) 

autonzate categorto R.sertaROG.-R nr. oea 

Conflrm executarea masuratoritor la ternn, corecttbjdfneaintaaaitdoaoentsfel adastra*e n( corespondeota 
acestesa cu r tatOadti en(nu 

Semnatura starnpfts 

Data. 16.t.2CI 

.a CERTIFICA 
S DE , 

07.10.2010 	l vlI 
GRIGORE (/,7  

*,wzţarni tapbic sau numarul administrativ. Suprafelele 
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Anexa nr.2 la HCL nr. din 202 

Plan de amplasament si defimitare bfflabliului 
Scara 1 :50,13Z 

: .cadastral 
Suprafata snasurata a 

imobituful (mis) 
Adeasa imotilltdd 

- 6046 LIATTecucLIGElkludettGALATI 
Nr. carte funciara 	 • UnitaiteaMndalatattfeWeerăndala (ţJAT) 
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A. Date referitoare la teraa% 

Nr. 	Categorie 
parcela de folosinta 

DR  

Staandata 
inNeP 
t311148  

Meattatard 

Douto 

TOTAL 
B. Date referitoare la comatrudil 

Cod 
Destinatia 

constr. 

 

Supradata 
oonstnella la 

sPolfanp) 

 

Suprafata 
desfasurata (mp) Ităandunl 

      

       

       

TOTAL 
Suprafata totala masurata a inat~lszl= 6848 taga  

EmectRant PFA Popa Grigore 
(nume. prenume) 

autorizatie categoria B/C seda RO-GL-F nr. 0041 

:,onfirm executarea mastewbfibrlaIeren, coractitudinea Intocm88 documentatlei cadastraleal carespondenta 
acestara cu realitatea din teren. 

Semnatura si stampila 

Data: 16.08.2021  
bare extsta numere,cadastralleperaru imobilele vecine, In locul numelul vecinului şe va trece numatal xadastsa,StrIkkas&fflurearblul ca»Stral numand topographic sau numarul adminisSaffv.Supredatele si 

- ,otuniesc la metru patrat. 


