
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARÂRE 
Nr.  .2%.9  din 	03 	2021 

Privind: acordul Consiliului L,ocal in vederea inchirierii unor spaţii apartinând 
domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, aflate in administrarea Spitalului 
Municipal „ANTON CINCU"  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaii; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  02, 	din  ./../. .0,, , 	2021 ; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară in data 

de 	2021; 
Având in vedere: 

referatul de aprobare al iniţiatorului inregistrată sub nr./F0, f9 din  ,t9,3  2021; 
- raportul de specialitate intocznit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 

Privat, inregistrat sub nr.  (7,0249  din /P.  03 . 	2021; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 2_/ ---  	; je   
- adresa Spitalului Anton Cincu nr. 1844/2021, prin care s icită acordul CL in 

vederea scoaterii la inchiriere a unor bunuri. 
- prevederile art. 129 alin.2, lit. c , alin 6 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
- art 139, alin 3 lit g coroborat cu art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă inchir> ierea de către Spitalul „ANTON CINCU" a unor spaţii, conform 
anexei la prezenta hotăffire. 
Art.2. Spaţiile menţionate in anexă, vor fi inchiriate pentru activităţ'i medicale. Termenul 
de inchiriere este de 2 ani cu posibilitatea prelungirii contractului prin acordul părţilor. 
Preţul minim al închirieni va fi 3,55 lei mp/lună care se va indexa cu rata inflaţiei. 
Art.3 inchirierea spaţiilor menţionate in prezenta anexă se va fac,e numai dacă se 
indeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

- societatea să fie inscrisă în evidenţele fiscak, să nu aibă datoril cătm bugetul 
local şi să nu fie in litigiu cu municipiul Tecuci; 

- chiriaşul să achite contravaloarea utilităţilor ce-i revin; 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija primarului Municipiului 
Tecuci. 
Art.5 Prezenta hotărărs e va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 	 AV1ZEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

Lucian-ore Costin 	 Jr. George Lucian Bors  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  /M9   din  ,49°3.   2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: acordul Consiliului Local in vederea inchirierii unor spaţii 
aparţinând domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, aflate in 
administrarea Spitalului Municipal „ANTON CINCU"  

Imobilele prezentate in anexa la prezenta hotărâre sunt situate in 
Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.29, aparţin domeniului public, 
conform HG 562 / 2002 i se află in administrarea Spitalului Municipal 
„ANTON CINCU" 

Prin adresa Spitalului Municipal „ANTON CINCU" nr. 
1844/16.02.2021, inregistrată la Municipiul Tecuci sub nr. 9806/16.02.2021 
s-a solicitat acordul privind inchirierea acestora, sumele cuvenite fiind 
folosite pentru dezvoltare. 

in conformitate cu prevederile art 129 alin 2 lit. c şi alin 6 lit. a, 
Consiliile Locale au atribuţii privind administrarea domeniul public şi privat 

hotărăsc inchirierea acestora. 
Este necesară inchirierea spaţiilor sus-menţionate astfel incât unitatea 

sanitară să obţină fonduri suplimentare pentru desfăşurarea in condiţii optime 
a actului medical. De asemenea pentru o gestionare corectă a contractelor 
respective se impune ca participanţii la licitaţia publică să indeplinească 
anumite condiţii minime de eligibilitate ş in cazul adjudecării să achite 
separat utilităţile care cad exclusiv in sarcina lor. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISŢRAREA DOMEN ULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.  (Ţ-02,0  din 	0  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: acordul Consiliului Local in vederea închirierii unor spaţii 
aparţinând domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, aflate în 
administrarea Spitalului Municipal „ANTON CINCU"  

in conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit c şi alin 6 lit a, 
Consiliile Locale au atribuţii privind administrarea domeniul public şi privat 
al comunei, oraşului sau municipiului i hotărăsc darea în administrare, 
concesionarea, inchirierea sau darea în folosinţă gratultă a bunurilor 
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,, precum şi 
a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii. 

Imobilele stmt în administrarea Spitalului Municipal „ANTON CINCU", 
aparţin domeniului public al Municipiului Tecuci, conform HG 562 / 2002, 

anexa 3. 
Faţă de aceste precizăr' 	considerăr' n că prolectul de hotărâre 

indeplineşte condiţiile de legalitate şi oporttmitate. 

ŞEF SERVICIU A.D.P. P 
ing. Lucian Gradea 



Anexa la HCL nr. 	din 	2021 

TABEL 
cu spaţiile situate în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 

29, aflate in administrarea Spitalului Anton Cincu, propuse închirierii. 

Nr.crt. Adresă  spaţiu Suprafaţă  mp Valoare inventar 
lei 

Obs. 

1 Str. 1 Decembrie 15 ,98 14896,56 
1918 nr.29 etaj 1 
cam. 29 

2 Str. 1 Decembrie 23,5 21906,70 
1918 nr.29 etaj 1 
cam. 31 


