
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL - 

HOTARWA Nr.  /I73  
Din 	9 	2021 

Privind: trecerea unui imobil-teren identificat conform CF nr.115527 din domeniul privat al 
Municipiului Tecuci, in domeniul public al acestuia.  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul municjpipini Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului: 	Y ( 	O. 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul 	Intrunit 	şedinţa ordinară  1n data 
de 	2_,4) _ 	. 	2021; 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al iniţiatorului inre strat sub nrs:j2iii/2 ;I tri) /2021;  

i  - raportul de specialitate nr.,5-j-,9 br .2 10  /2021 intocmit de Direcţia Arhitect Şef; 
- raportul de avizare intocmit de com siile de specialitate nr.  4 2/5-   ; 
- adresa CNI inregistrată  la UAT Tecuci cu nr. 55752/ 27.10.2021; 
- art.296 alin 2 , art. 129 ahn.2 lit. c„ art.139, alin.3 lit. g din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ cu completările şi modificările ulterioare; 
in baza art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ cu 

completările şi modificările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  trecerea unui imobil-teren in suprafaţa de 7800 mp, situat în Str. Cpt 
Gheorghe Decuseară, nr.14, din domeniul privat al municipiului Tecuci 1n domeniul public al 
acestuia, identificat conform CF nr.115527 şi planului de amplasament şi delimitare a imobilului, 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

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

PRIMI511~SMINTA, 

illet°?d (9 k/ 7~7ffli itC 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GEN sIAL 

Jr. George Luci 	şan 



Plan de arnplasament si delimitare a imobiluţui 
Scara 1:1000 

 Nr.cadastral 	Supratata masurata 
	 Lot Nr. 2 	a anobilulur (reip) 

115527 	 18111) 

Adresa nnobilubli 

1,11,;nnlan leCUCI, 1JAT lectici, 51R CaprIan—G1-1corgbe Decnsear-.:1, nr 14 1 of 2, 
judel 	All 

 

   

Nr. carte funciara 

   

Unitatea Administrativ  Teritoriala tUAli 
lecuct 

   

          

          

    

A. Date referitoare la teren 

     

Nr. Categorie de Suprafata Mentiuni 
parcela folosinta (1'111:0) 

i CC 7800 Lot nr. 2. 
TOTAL 7800 

B. Date referitoare la constructii 
Cod 

constr. DestInatla Suprafata construlta la 
sol (mp) 

Mentiuni 

TOTAL 
Suprafata totala masurata a imobilului = 7800 mp 

Suprafata din act = 0 mp 
Exercutant F'JA 5C TOPO REMARNIK SRL 

Aut. Scirto IRO-B4 Nr.11(57 Claso III 

PirA NICA NEMOti CONSTANTIN 
Aef. sfrfil Ito-ci,-F Nr. 0022 Calcgoria B,C 

(nume, prenume) 

ConfIrm executarna maauratonlor la teren, corectitudinea intocnum 
documentatiel cadaatrale al corespondenta acestela cu realdatea dm 

teren. 

Data: 31.08.2021 

Inspector 
Confirm introducerea imobilului in baza de date si atribuirea nummulul 

cadastral 

Semnatura si parafa 

irata  Stampila BCPI Tecuci 31488/08.09.2021 
aituatla in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecmului se va trece numarul cadastra, lar 1n bpss numandul 

oadaairal numarul topographic sau numarul administrativ. Suprafetele se rotuniesc la metru patrat. 


