
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROJECT DE HOTARARE 
Nr.603  41-2  Din 	I1 o9, 	2020 

Privind: inchirierea unui spatiu cu destinatie gradinita 

Initiator : ing. Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului  i 663 177—/2/ o 7 2020: 	 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galati, intrunit in edinta ordinara din 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr. 1  60 3'/L / i  din  U o7  2020 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea D meniului Public si Privat — 

inregistrat sub nr. /40  3 ti 9  din  24 07  2020; 
- solicitarea Gradinitei cu program prelungit nr.16, inregistrata la nr.52744/2020 

- avizul comisiilor de specialitate nr.  if lc 	, 

- prevederile art. 129 alin.2, lit.d , alin 7 lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
In baza prevederilor art. 139, aim. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.!.  Se aproba inchirierea pentru o perioada determinata a unui spatiu destinat 
activitkilor pre§colare pentru un numar de 34 copii; 

Art.2. inchirierea imobilului se va face pand la amenajarea sau eliberarea unui spatiu 
apartinand Municipiului Tecuci ce poate asigura conditiile impuse invatknantului prescolar. 

Art3. Termenul de solicitare §i depunere oferte este de 5 zile de la publicarea anuntului. 
Art.4  In cazul neobtinerii avizelor de functionare in termen de 30 de zile contractul de 

inchiriere se reziliaza de drept . 
Art.5  Se aproba comisia pentru negocierea pretului si a conditiilor de inchiriere in 

urmatoarea componenta: 	  

Art.6 .  Cu data prezentei hotarari se abroga once prevederi contrare. 
Art.7. Prezenta hotathe va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

INITIATOR, 
PRIMAR 
	

Avizat 
Ing. Catkin Constantin Hurdubae 

	 SECRETARGENERAL 
Jr. George Lucian Borsan 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  co 3 	din  V , 09 2020 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: inchirierea unui spatiu cu destinatie gradinita 

Imobilul din str. Elena Doamna ,nr.8 a gazduit in anul §colar 2019-2020 
prescolari din Gradinita nr.7 si Neghinita. In conditiile actuale generate de pandemia 
Covid 19, precum si numarul mare de copii inscrisi pentru anul scolar 2020-2021, se 
impune asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea cursurilor stabilite 
prin programa scolard. 

La aceasta data Municipiul Tecuci nu detine spatii libere amenaj ate 
corespunzator desfasurarii activitatilor specifice prescolarilor, lucru ce impune 
inchirierea unui imobil ce se preteaza la specificul invaramantului prescolar, pand la 
amenaj area unor spatii corespunzatoare, de Care autoritatea 

Termenul de depunere a ofertelor trebuie sä fie cat mai scurt asa incat 55 nu 
fie perturbat procesul instructiv educativ. 

In consecinta supun spre dezbatere si aprobare Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, proiectul de hotarare in forma prezentata. 

PRIMAR, 
Ing. Cadlin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRI VAT 

Nr. 6b3L1  din 	2i ,o .9 	2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: inchirierea unui spatiu cu destinatie gradinita 

Potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. d din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor de 
interes local. In conformitate cu art. 129 alin 7 lit, a din OUG 57/2019, in exercitarea 
atributiilor consiliul local asigura potrivit competentei sale si in conditiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor privind educatia. 

In conformitate cu Legea nr.1/2011 a Educatiei nationale, autoritatile 
administratiei publice locale asigura in conditiile legii buna desrasurare a 
invatamantului prescolar, primar, gimnazial, liceal i preuniversitar, in localitatile in 
acestea Ii exercita autoritatea. 

Fata de aceste precizari, consideram cà proiectul de hotarare poate fi supus 

aprobarii Consiliului local. 

SEF SERVICIU, 

Ing. Gr4dea Lucian 


