
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARÂRE 
Nr.  gr`2,11  	din 	c2 	. 	2020 

Privind aprobarea vânzării directe a unui imobil ( clădire), situat "in Tecuci, str. Gloriei, 
nr.21  

Iniţiator Lucian — Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:'S e92_ //co,  c2/ 2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunr it in şedin-ţă ordinară 

in data de 	2021; 
Având în vedere 	 , 
- Referatul de aprobare al Miţiatorului, inregistrată sub nr. 	1; 

nr6  
- ragorl ,J)specialitate intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat sub 

201. 
- rapoartefe de avizare intocmite de comisiile de specialitate 
- cererea domnului Manole Costel, inregistrată cu nr. 75622/ 0 0; 
- art. 42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in 

mod abuziv in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989. 
- art.129 alin 2 lit. C , alin 6 lit. B din OUG 57/2019; 
- Raport de evaluare din 17.12.2020 evaluator TRUE VALUER SRL, 

in baza prevederilor: 
- art.139 alin 2 coroborat cu art.5, lit. dd. din OUG nr.57/2019 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se 'insuşeşte Raportul de evaluare intocmit de evaluator Societatea TRUE 
VALUER SRL conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă vânzarea directă a unui imobil(construcţie)cu suprafaţa de 152 mp, 
situat in municipiul Tecuci, str. Gloriei, nr.21, identificat conform cărţii funciară nr. 
104955- anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Valoarea construcţiei, conform Raportului de evaluare intocmit de evaluator 
Societatea TRUE VALUER SRL este 11.294 euro + TVA, plătită în lei la cursul zilei. 

Art.4. Cu da-ta prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

INITIATOR, 
P ' 

Lucian — rig e ,o4n 

Avizat, 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. George Lucian Borş 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL G ALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr. 	din 	0 2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil ( clădire), situat în Tecuci, str. Gloriei, 
nr.21  

Construcţia ce face obiectul prezen-tului proiect de hotărâre este situată in estul 

municipiului Tecuci, str. Gloriei, nr.21, în suprafaţă de 152 mp. Clădirea se află 

zonă de locuinţe. Solicitantul achiziţionării imobilului menţionat, domnul Manole Costel, 
are calitatea de chiriaş, deţinând imobilul inainte de anul 1990. 

Prin cererea nr. 75622 din 09.12.2020, domnul Manole Costel, domiciliat in Tecuci, 

strada Gloriei, nr.21, solicită cumpărarea imobilului constând in construcţie cu suprafaţa 

de 152 mp.. 

Amplasamentul menţionat nu face obiectul restituirii in baza legilor proprietăţii. 

in aceste condi-ţii propun vânzarea directă a imobilului (construcţie), situat in Str. 

Gloriei, nr.21. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINI TR7AREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	02..j 	din  c20, ti/ 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea vânzării directe a unui imobil ( clădire), situat in Tecuci, str. Gloriei, 
nr.21  

Bunul imob11 ( construcţie) propus spre vânzare aparţine domeniului privat al 
municipiului Tecuci, 'inscris 1n cartea ftmciară nr. 104955. 

In ba7a art.42 din Legea m-.10/2001, imobilele cu destinaţia de locuinţe ce nu se 
restitule, pot fi instrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriaşii având drept de 
preempţiune. 

Potrivit prevederilor art.129 alin 2 lit. C , alin. 6 lit. B din OUG 57/2019, 
consiliile locale hotărăsc cu privire la vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al 
localităţii. instrăinarea construcţiei se face prin vânzare directă. 

Preţul de vânzare propus este de 11294 euro +TVA, confotin Raportului de 
evaluare intocmit la 17.12.2020 de Societatea TRUE VALUER SRL, calculat in lei la 
cursul zilet in ziva plăţii 

Faţă de aceste precizări, considerăm că proiectul de hotărâre indeplineşte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

Şef Serviciu ADPP, 	 Consilier superior, 
Ing. Lueion Gradea 	 Baray -vasile Cezar 



CARTE FUNCIARA NR. 104955 
Comuna/Oras/Municiplu: Tecuci 

Inscrieri privitoare la sarcini Observatii / Referinte 
NU SUNT 

:t. 
115i h . l Cle Ca dast; u 	I. 	 Tecuci 

' 	A. Partea (Foaie de avere) 
CARTE FUNCIARA NR. 104955 

Comuna/Oras/Municipiu: Tecuci 
TLIRON intravilan 
Adrosa: Tecuci, Strada Gloriei, nr. 21 
Ni 
crt 

Nr.cadastral 
Nr.topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte 

Al 104955 Din acte: 266; 
Masurata: 266 

- 

CONSTRUCTII 
Nr. 
Crt. 

Nr.cadastral 
Nr.topografic Adresa Observatii / Referinte 

A1.1 104955-C1 Tecuci, Strada 
Glorlei, nr. 21 

Locuinta 

B. Partea II. (Foale de proprietate) 
CARTE FUNCIARA NR. 104955 

Comuna/Oras/MunIci Tecuci 
Inscrieri privitoare la proprietate ‘ Observatii '/ Referinte. 
8066 / 30.05.2013 

Act normativ nr. Hotarare,nr.55, din 21.12..2000, emls de CONSILIUL LOCAL 
TECUCI, insotita de anexa f.nr. la prezenta hotarare, adeverinta nr.17718/ 
R3/14.06.2013 eliberata de Municipiul Tecuci 

81 Inscrierea provizorle, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuăla 1 / 1 Al 

:1 MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PUBLIC _ 
B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1 A1.1 

1 MUNICIPIUL TECUCI DOMENIUL PRIVAT _ 

C. Partea III. (Foale de sarcini) 
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A fiViC)BILULUI 
Scara 1:200 

Jr. cadastral Suprafata mastirata AdresaimobilUlui 
11 ,;'' 9.17—' 266 m.p Municipiul Tect.i.Ci, Str. Gloriei, nr, 21 

Cartea Funciara nr. 	 UAT TECUCI 

- 	" 	A. DATE REFERITOARELA TEREN 
Nurdar 
pareela 

CategOija 
de fo1ositga 

Suprafata din 
masuratori (mp) 

Valoare de 
impozitare (lei) 

Mentiuni 

21 : • . 266 Imobilul este imprejmuit 
.. 	. 

•-• •TOTAL . ,. 	. "-"'""' 	' ' 	266 
• . • 13, DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII .. 	. 	. • , 	. 

. "C6cf:• 
• eonstruetie 

S'uprăfata eonstruita la sol 
..- ":" 	:(mp)..  

Valoare de 
impozitare (lei) 

Men tiun i 

:*ţJ . 	152 Loeuinta 
" 

TOTAL 152 

• INVENTAR DE COORDONATE Execulaut. _. . 
ing..L0i.Cosontr;,.., 
. 	• 	.„ " 	... 	. 

	

- 	-. 	T.'.'-• .• '• 	• 

	

4. 	
1- 	• - 2 	: 

	

's 	1 

	

;4 	-7 	•• 

	

. 	Fk 

	

ţ. 	„•-• 	N•• 
,.. 

cr 
Data: 18.04.2013 	 c, 

689271.850  

Sistern de.prOieetie: Stereografie 1970 
Pet N (m) E (m) 
I 485944.521 689256.376 
2 485944344 689258.417 
3 485944.503 689263.390 
4 	• 485943..699 689272.418 
5 485937:55 689272.146 

.6 485937.574 	• 689271.946 
.7 	.: 485933.844 
- 8 485933.855 689271.340 

.483930.466 689271.229 
10 •- , 485930317 	• 689275.600 Se confirma suprafata dinmasuratori si ' 

inixoducem iropbilului itt ban de date 

	

2'.'  ‘ -. /P 	/5 • (.--,) (1 • 

	

.......... 	„.. _........-. 
. .• .. 

• ,• -485925137 -. 689275:425 
., .12: . ... 4859:26.012: „, ., .. 689261.796 

.."- 	....' - 	-.485928.191- 689259.724 • 

14 	'• 485936371 689258.523 
15 " . 485936.896 689258.262;<-: , . . 

Suprafata tota14;surata = 266 mp 	• 

• Suprafala din. 	266 mp 	.  ::. 
. 	 .. 	' 	;" ••• 	.:". ' .,-• 	, 	i  



170 
• 

Ţota 
din care cons tr. de tocatar 

i 	11713 mp 9   

pozitio 7+8+9 19 20 mp 

SUPR.CONSTRUIT:Ă 

• 15,50 +12,40 x (5Ă+3 +5,65 ) : 2  
2 

• 1113B +11,B5 x 3,35 h 
2 

• 3,60 x 4,30 —157 4 8 
3,60 x(1,30+1,70)  =.69-0 

2 
190 +-215  1,30*1,15 8 

13in gare constr, de tTo°caŢtAaLr==  

=2,4,14204;2455 mp 

LOCĂTAR 
	 REST.11 6,19 mp 

77,2 Brn p 

=38,91 m p 

NTOCMIT 
tehn. 

,• I c,  

Suprafat(,'I utită  
(D S = 12,64 p 

S = 77,90 
C.3) S = 31,00 

S = 12,82 	- 
(5) S ---- 12,87 -- 
(? S= 5,70 
® S = 12,21 
• S 	5,78 
• s 	1,21 

L IN TECUCI 
STR GLORIEI Nr.21 

I 
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