
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 
PROIECT DE HOT4ÂRE 

Nr.  t din  .19 • 	. 2021 

Privind: aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul aparţinând domeniului publ ic al UAT Tecuci, in 
str. Gheorghe Petraşcu, nr.64-66.  

Iniţiator : Lucian Grigore Costin - Primarul municipiului T uci, judeţul Galaţi; iec 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului  202., ţj, 03 , 	/2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit in şedinţ.a ordinara din 	 2021 
Având lin vedere: 

- adresa Asociaţiei Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronautic,ii nr. 1571 /2021; 
- referatul de aprobare a iniţiatorului,inregistrat sub nr.15-7-.35 	ij.:(73 	/2021 ; 
- raportul de 	ialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat 	inregistrat 

sub nr. • 	0 	/.2021 ; 
- avizul c misiilor de specialitate nr.  2.  • 
- prevederile art. 129 alin.2, lit. c ,alin li . a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

in baza prevederilor art. 139, alin.3 lit. g coroborat cu art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 

HOTĂRĂ ŞTE: 

Art.l. Se aprobă amplasarea unor aeronave, pe amplasamentul situat în strada Gheorghe Petraşcu, 
nr. 64-66, identificat conform anexei 1 la prezenta hotărâre; 

Art.2. Anexa nr. 1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului Municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Lucian Grigore Costin 
Avizează 

SECRETAR GENERAL 
jr. Georucian Borşan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

Nr.  /5739   din  if(23 .  2021 

Privind: aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul apartinând domeniului public al 
UAT Tecuci, in str. Gheorghe Petraşcu, nr.64-66.  

Asociaţia Română pentru Propaganda i Istoria Aeronauticii este o asociaţie 
autonomă, apolitică, fără scop patrimonial, deschisă tuturor celor interesaţi lubitori ai 
aeronauticii şi astronauticii, indiferent de profesie, studii, stare socială, etnie sau apartenenţă 
politică. 

Tecuciul este cunoscut prin acţiunile de lupta din primul război mondial, executate de 
pe aerodromul 'infiinţat in anul 1916, dar i prin acţiunile de luptă ale escadrilei de vânătoare 
comandată de căpitanul inginer de aviaţie Ştefan Protopopescu. Localitatea noastră a devenit 
cunoscută după război ca fiind leagănul şcolilor Aviaţiei Militare Româneşti. 

Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii militeaA incă din anul 
2010 pentru aducerea la cunoştinţa tinerilor a realizărilor inaintasilor militari de pe aceste 
meleagun. 

Amplasnmentul propus pentru a fi pus la dispoziţia Asociaţiei Română pentru 
Propaganda şi Istoria Aeronauticii se află in partea de vest a municipiului, in imediata 
apropiere a Muzeului aviaţiei. 

Prin aducerea aeronavelor in zona respectivă se va crea un complex atractiv pentru 
copii i tineri dar si pentru alte persoane iubitoare de ceea ce a insemnat i reprezintă incă 
istoria ş aviaţia intr-o societate civilizată. 

Având in vedere cele prezentate, am iniţiat prezentul proiect de hotărărs e pe care îl 
supun aprobării Consiliului Local. 

PRIMAR, 
Lucian - Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.  6-72  	din 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul aparţinând domeniului public al 
UAT Tecuci, in str. Gheorghe Petraşcu, nr.64-66.  

Amplasamentul in suprafaţă de 1446 mp, ce face obiectul prezentului proiect de 
hotărâre aparţine domeniului public al Municipiului Tecuci, este situat "in zona de vest a 
oraşului. 

Potrivit art.108 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile locale 
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să fie date in administrare, 
concesionate, inchiriate, date in folosinţă gratuită sau valorificate prin alte modalităţi. 

in conformitate art. 129, alin.2 lit. e şi art.9 lit a al aceluiaşi act normativ, hotăr" ăşte 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine in vederea finanţării 
realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Având in vedere cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre intruneşte condiţiile 
de legalitate. 

Şef Serviciu ADPP 
ing. Lucitan.Gradea 
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ADPP - Primăria Tecuci 
Beneficiar: UAT Municipiul Tecuci şi A.R.P.I.A. 

Anexa I HCL 
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