
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
HOIĂRÂRE NR.  /57  

Din 	 •  .2021 

Privind modificarea HCL Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania Naţională  de 
Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
execufării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire creşă  medie" 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, primarul Municipiului Te9uc...3i jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  /5-57-2.7`. (0, 	/2021; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  ordinară, in 

data de 	021, (0 	2021; 
Având in vedere: 

- Referat de aprobare a iniţiatorului , inregistrat sub nr.  5:•,--V/6"  «2•72  • 10 	/2021 
- Raportul .4 specialitate intocmit de Direcţia arhitect şef, Mregistrat sub 
nr.  ,-.5-.3(772 ? ţO /2021 
- Avizele comisiei de specialitate nr. 
- Adresa C.N.I Mregistrată  la UAT Municipiul Tecuci sub nr. 55752 din 27.10.2021; 
In conformitate cu prevederile : 
- Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii"C.N.I." S.A, cu modificările i completările ulterioare; 
- art. 129, alin.2, lit. b,c i 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 cu modificările i complefările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea art. 1 la HCL Tecuci, nr. 123/2021 ce va avea următorul 
cuprins: „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 în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi aflat în proprietatea publică  a UAT 
Municipiul Tecuci in suprafaţă  de 7800 mp, CF nr. 115527, liber de orice sarcini, în 
vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I." — S.A. a obiectivului de investiţii 
„Construire creşă  medie", identificat confonn extrasului de Carte Funciară, anexa ce 
face parte integrantă  din prezenta hotărăre.„ 
Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.3. Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecupi- 
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MIŢA, 
Contrasemnează  pentru legalizare 

SECRETAR GENERAL 
Jr. George —Lucian Borşary 
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