
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

	

HOTARARE NR. 	 
Din 	9 &,./ 2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania 
Naţională  de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire creşă  medie" 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 

	

Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului://. 	0,9 	/2021; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Ga aţi, intrunit în şedinţă  ordinară, in data de 
25 79. 	2021; 
Avănd in vedere: 

- Referat de aprobare a iniţiatorului , inregistrată  sub nr.  if610.9/16: t99. 	/2021 
- Raportul e specialitate intocmit de Direcţia generală  economică, Direcţia arhitect şef,  , inregistrat sub 
nr. 	6:0 2021 
- Avizele comisiei /comisiilor de specialitate nr. 	3,  
- Adresa nr. 37826 din 27.08.2021 emisă  de „C.N.I."- S.A., inregistrată  la UAT Municipiul Tecuci sub 
nr. 45519 din 30.08.2021, referitoare la includerea obiectivul de investiţii pe Lista sinteză  a 
subprogramului „ Unităţi i instituţii de invăţământ de stat" ; 
- Extras de carte fiinciară  nr.115527; 
In conformitate cu prevederile : 
- Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii"C.N.I." S.A, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129, alin.2, lit. b,c şi alin.4 lit. f din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 139 alin 3 , lit. e,g, art. 196 alin 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. „Se aprobă  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională  de Investiţii "C.N.I. " S.A., pe bază  de protocol, a terenului situat In 
municipiul Tecuci, judeţul Galaţi aflat în proprietatea privată  a UAT municipiul Tecuci In 
suprafaţă  de 7800 mp, CF nr. 115527, liber de orice sarcini, in vederea şi pe perioada realizării 
de către „C.N.I." — S.A. a obiectivului de investiţii „Construire cresă  medie", identificat 
conform extrasului de Carte Funciară, anexa ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.2. Amplasamentul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor in vigoare; 
Art.3. Se aprobă  asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Tecuci , judeţul Galaţi a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
Art.4. Consiliul Local al municipiului Tecuci, se obligă  să  asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ; 

Art.5. Consiliul Local al municipiului Tecuci se obligă  ca, după  predarea amplasamentului şi a 
obiectivului realizat, să  menţină  destinaţia acestuia şi să  îl Intreţină  pe o perioada de minim 15 ani. 
Art.6.Prezenta hotărare va fi dusă  la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 

Art.7. Prezenta hotărke va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului Tecuci 

Contrasemnează  pentru legaţinre 

PREŞEDINITEPE ŞEDINT:k 
	

SECRETAR 

//k~ Co,r/W/V)  - 
	 Jr. George —Lucian Borsan 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

NR. 	 /X(,,, /2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţhlor în vederea executării 

obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire creşă medie" 

Pe teritoriul municipiului Tecuci nu există la această dată nici o unitate care să asigure condiţiile 
necesare creşterii copiilor de vârsfă 1-3 ani in afara familiei, tip creşă, fapt ce aduce incoveniente 
restricţii familiilor tinere cu statut de persoane active. 

Finanţarea unui astfel de proiect presupune alocarea unor sume importante de bani i de aceea soluţia 
optimă este accesarea fondurilor guvernamentale sau europene, aşa incât să nu fie grevat bugetul local. 

Zona cu cei mai mulţi tineri pe unitate de suprafaţă este cartierul Tineretului, situat în partea de sud a 
oraşului, acolo unde au fost edificate i unităţi locative colective. 

Pentru realizarea unui astfel de proiect au fost făcute demersurile necesare la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru introducerea municipiului Tecuci pe lista de priorităţi in 
programul naţional de construire creşe. 

Prin adresa nr. 37826 din 27.08.2021 a „C.N.I."- S.A., inregistrată la UAT Municipiul Tecuci sub 
nr. 45519 din 30.08.2019, Compania aduce la cunoştinţă că prin ordinul nr.1207 /26.08.2021 Ministerul 
Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost aprobată includerea realizării unei creşe medii in 
municipiul Tecuci, precum şi condiţiile pe care trebuie să le 

- Amplasamentul să fie viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor 
în vigoare; 

- Asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Tecuci , judeţul Galaţi a cheltuielilor 
pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

- Asigurarea de către Consiliul Local al municipiului Tecuci, în condiţiile legii, a suprafeţelor de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ; 
- Obligativitatea Consiliului Local ca după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să 
menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvemului nr. 25/2001 privind inflinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I. " - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, considerăm oportună şi 
legală predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională 
de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţh „Construire creşă medie„ , municipiul Tecuci, judeţul Galaţi". 

PRIMAR 

Lucian- gore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICA 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 412670  din 	09 /2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţfilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire creşă medie" 

Cu adresa nr. 37826/27.08.2021 CNI -S.A. a transmis că Ministerul Dezvolfării, Lucrărilor 
Publice i Administraţiei, prin Ordinul nr.1205/25.08.2021 a aprobat includerea pe lista sinteză a 
subprogramului „ Unităţi şi instituţii de Invăţământ de stat „ construirea unei creşe medii In municipiul 
Tecuci. 

Potrivit art. 129, alin. 2, lit. „c"şi alin 6, lit. „b" OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
Consiliul local exercitA atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului 
sau municipiului, hotărând vânzarea, darea 1n administrare, concesionarea darea 1n folosinţă gratuită sau 
inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului. 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. b coroborat cu art. 4 lit. f, asigură un mediu 
favorabil infiinţări şi/sau dezvoltării afacerilor inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum 

prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economică 
regională şi locală. 

in baza art.129 alin 2 lit. d coroborat cu art.7 lit. a consiliul local asigură potrivit competenţei sale 
1n condiţiile legii cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Având în vedere aceste aspecte,considerăm că proiectului de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvolfării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." 
S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 1n vederea executării obiectivului de investiţii Proiect 
pilot— "Construire creşă medie„ 1n municipiul Tecuci, judeţul Galaţi , indeplineşte condiţiile de legalitate 
şi oportunitate 

DIREŢIA ARHITECT SEF 	DIRECŢIA GENERA • r 
Arh. yasilică Crăciun 	 ec. Nic 9 

SEF SERVICIU PATRIMONIU, 
Ing . Lucian Gradea 

ECONOMICĂ 
,a Ţăpoi 



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

NU SUNT 

 

ANCPi  

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

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară Nr. 1/5527 Tecuci 

Nr.cieuraere 	32291 z   
14 

Luna  09 
Anul 	2021 

Cod verificare 
100107737787 

llhlllllllllKl • 

 

  

A. Partea I. Descrierea imobilului 
TEREN Intravilan 

Adresa: Loc. Tecuci, jud. Galati, STR Ca itan Gheor he Decuseara,nr. 14 Lot 2 

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

Nr. 
Crt 

Nr. cadastral 
Nr. topograliC Suprafaţa* (mp) Observaţli / Referinţe 

Al 115527 7.800 

B. Partea II. Proprietari şi acte 

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 

32291 / 14/09/2021 
Act Notarial nr. act de dezlipire aut. nr. 4414. din 10/09/2021 emis de BNP Manoliu Tiberiu Codrut; 

B1 
Se 	infiinteaza 	cartea funciara 	115527 	a imobilului cu 	numarul 
cadastral 115527 / UAT Tecuci, rezultat din dezmembrarea imobilului 
cu numarul cadastral 108498 inscris in cartea fuhciara 108498; 

Al 

Act Notarial nr. 5060, din 27/09/2016 emis de Manoliu lonut Bogdan; 

B2 
Se infiinteaza 	cartea funciara 	108498 a imobilului cu 	numarul 
cadastral 108498/Tecucl, rezultat din dezmembrarea imobilului cu 
numarul cadastral 108420 inscris in cartea funciara 108420; 

Al 

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 108498/Tecud, insaisa prin incheierea nr. 37853 din 29/09/2016: 
Act Administrativ nr. Ordin nr. 70, din 12/04/2002 emis de Prefectura judetului Galati; 

B3 Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu juridic atribuire si edificare, 
dobandit prin Lege, cota admala 1/1 

A1 

1) MUNICIPIUL TECUCI - DOMENIUL PRIVAT 
OBSERI/A771: pozitie transaisa din CF 1084981Tecuă, inscrisa prin incheierea nr. 37853 din 29/09/2016; pozitie 
transcrisa din CF 108420/Tecuci, insaisa prin incheierea nr. 32460 din 13/07/2016; 

C. Partea III. SARCINI . 
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