
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL 
TECUCI 

  

805300 TECUCI, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, 
Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; 
web: www.primariatecuci.ro; 
e-mail: registraturagmunicipiultecuci.ro  

* * * *EURO* 

*CERT* 
* * * 

Elfl'129=5 
260KQS 

  

Nr. 61344 din 24.09.2020 

ANUNŢ  

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.126/ 21.09. 2020 cu privire la 
inchirierea pentru o perioadă  detenninată  a unui spaţiu destinat activităţilor preşcolare 
pentru un număr de 34 copii, în termen de 5 zile urmea7ă  să  aibă  loc negocierea 
preţului i a condiţiilor de inchiriere. 

Termenul de solicitare i depunere oferte este de 5 zile de la publicarea 
anun-ţului. 

PRIMAR, 
ing. Cătălin Constmitin Fliirclubae 



Din 	 
HOTĂV 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- 	CONSILIUL LOCAL — 

A Nr. 
2020 

Privind: inchirierea unui spaţiu cu destinatie grădinită  

Iniţiator : ing. Cătălin Constantin Hurdubae - Primarul municpiu1ui Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectu1ui6;05'W;( e9,9 2020: 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunitin şedinţa ordinara din& 	72‹, 
Având in vedere: 

- referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr.603 IP 	din  20. (;), 2020 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat 

inregistrat sub nr.3939  din 	2020; 
- solicitarea Grădiniţei cu program prelunngit nr.16, inregistrată  la nr.52744/2020 
- avizul comisiilor de specialitate nr. 	 ; 
- prevederile art. 129 alin.2, lit.d , alin 7 lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Mministrativ ; 

in baza prevederilor art. 139, alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l.  Se aprobă  "inchirierea pentru o perioadă  determinată  a unui spaţiu destinat 
activităţilor preşcolare pentru un număr de 34 copii; 

Art.2. inchirierea imobilului se va face până  la amenajarea sau eliberarea unui spaţiu 
aparţinând Municipiului Tecuci ce poate asigura condiţiile impuse Invăţământului preşcolar. 

Art3. Termenul de solicitAre i depunere oferte este de 5 zile de la publicarea anunţului. 
Art.4  in cazul neobţinerii avizelor de funcţionare în termen de 30 de zile contractul de 

1nchiriere se reziliază  de drept . 
Art.5  Se aprobă  comisia pentru negocierea preţului i a condiţiilor de inchiriere in 

următoarea componenţă:  efe0/72,('' e(- 
err7P4,77t/e/  

v 	4 
Art.6 .  Cu data prezentei hotărâri se abrogă  orice prevederi contrare. 
Art.7.  Prezenta hotărâle va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINT,Ă» 
Contrasemnează  
SECRETARGENERAL , 

Jr. George Lucian 	san 


