
PRESED 

//e567( 'C ;9" 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

	

- 	CONSILIUL LOCAL — 
/AOTARAREAk 

	

Nr. 	din 	 2021 

Privind: Atestarea apartenentei unui imobil — teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul municipiului Tecucc , juAţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 464V7 

Consiliul ocal al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară  in data 
de 	2,F I 2021; 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al ini iatorului, inregiştrat sub nr. 2#- 	/2021; 
- raportul de specialitate nr.  3 rf 	//. /2021 intocmit de rviciul Patrimoniu; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	; 

- art. 129 alin 2, lit. c , art. 139 alin 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art.354 din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ; 

În baza art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  atestarea apartenenţei unui bun imobil-teren, situat in str. Cuza Vodă, 
nr.4, In suprafaţă  de 39 mp, la domeniul privat al municipiului, identificat conform planului de 
amplasament, anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Anexa 1 face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.3. incepând cu dat2 prezentei hotăr' âri, orice prevedere contrară  se abrogă. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la hideplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. George Lucian BOAdl; 



PLAN DE INCADRARE IN ZONA 
Scara 1:2000 

Judetul: GALAT1 
Teritoriul administrativ: TECUCI 
Cod SIRUTA: 75212 
Cod intravilan/extravilan: 2 
ADRESA IMOBILULUI: Str. Cuza Voda, nr. 4 

L-35-79-B-d-3-IV-2 
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILLJLUI 
Scara 1 :200 

, 
Nr. cadastral 

. 
Suprafata rnasurata (mp) i 	Aciresa imobilului 

39 	Municipiul Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 4 

Cartea Funciara nr. 	 UAT TECUCI 

'Z's51-185550 

A. DATE REFERITOARE LA TEREN 
Numar 
parcela 

Categoria 
de folosinta 

Suprafata 
(111P) 

Mentiurti 

1 Cc 39 Imobilul este imprejmuit cu perete din zidarie. 

' TOTAL _ 39 _ 
B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII 

Cod Destinatia Suprafata construita la sol 
(mP) 

Mentiuni 

TOTAL - 
Suprafata totala masurata a imobilului = 39 mp 

_ 

Confinn executarea masuratoril9fytere65-recttyneaifitopiride‘umentatiei 
cadastrale si corespondenta acekga cu realila~1~.5".. 	-4' ‘ 

> 

Data: 21.10.2021 

Inspector: 

Confirrn introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului 
cadastral. 

Data: 


