
ROMĂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

	

- 	CONSILIUL LOCAL — 
,PROIECT DE HOTARARE 

Nr.  603  din  ;40  	2021 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Carol I, din domeniul public al Municipiului 
Tecuci, în domeniul privat al acestuia.  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul municipiplui Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 6-37d0 ''e)cT, 202/ 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară in data 
de 	 2021; 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, is 7 egistrat sub nr.  --3:33‘' w72021;  
- raportul de specialitate nr.  &55‘-i--- 0120, 64r /2021 intocmit defDirecţia Arhitect Sef; 

	

- raportul de avizare intocmit de comishle de specialitate nr. 	2 
- adresa domnului Tudor Ionel Cristian inregistrată la A Tecuci cu nr. 27332/ 

14.05.2021; 
- art.139 alin 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc  , art. 361 alin 2 din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
in baza art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă trecerea unui imobil-teren situat în str. Carol I, in suprafaţa de 195 mp, 
din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia, identificat conform 
anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Anexa nr 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. incepând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă. 
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, 	 Avizat, 
PRIMAR 	 SECRETAR GENERAL 

Lucian — Grigore Costin 	 Jr. George Lucian B 



ROMAXIA 
JUDEŢUL GALAŢ1 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  2•833r  din  o20  Or ,  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Carol I, din domeniul public al 
Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.  

Imobilul — teren ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat In 
partea de vest a Municipiului Tecuci, in strada Carol I şi are o suprafaţă de 195 mp. 

Terenul aparţine domeniului public al Municipiului Tecuci. 
Alăturat terenului se afiă clinica medicală ce aparţine familiei Tudor Ioan 

Cristian i Simona. Această clinică asigură servicii medicale de specialitate unui 
număr mare de cetăţeni atât ai municipiului cât şi ai comunităţilor limitrofe. 

Prin cererea nr. 27332/14.05.2021 a domnului Tudor Ionel Cristian se solicită 
posibilitatea concesionării unei suprafeţe de 195 mp, suprafaţă ce va folosi 
investiţilor programate pentru extinderea clinicii medicale. 

Odată cu extinderea construcţiei respective serviciile medicale pot fi 
diversificate ceea ce poate aduce o creştere a calităţii actului medical cât i a 
numărului de beneficiari. 

Procedura poate Incepe după trecerea imobilului din domeniul public in 
domeniul privat al Municipiului Tecuci şi dezmembrarea acestuia. 

Având in vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. j,833Ă-din 	ag0 -0i-   2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Carol I, din domeniul public al 
Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.  

in baza art. 129 alin 2 lit. c din OUG nr.57/2019, consiliul local exercită 
atribuţii privind administrarea domeniului public i privat al comunei oraşului sau 
municipiului. 

Imobilul aparţine domeniului public al municipiului Tecuci aşa cum este 
inregistrat in inventar. 

in conformitate cu art.362 alin 2, din OUG 57/2019, trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul privat al acestuia 
se face prin hotărărea consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului după caz, daca prin lege nu se dispune altfel. 

Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face motivat de 
necesitatea valorificării sale. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

	

Direcţia Arhitect Şef 	 Şef serviciu ADPP 

	

Arh Vasilică Căciun 	 ing. 9racjea Lucian 
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A. Date referitoare la teren 
Nr. 

parcela 
Categoria 

de folosinta 
Suprafata 

(mp) Mentiuni 
1 ' Cc 195 TDI 

Total 195 Terenul nu este imprejmuit 
B. Date referitoare la constructii 

Cod 
constructie 

Destinatia Suprafata construita la sol 
(mp.) Mentiuni 

Total 
Suprafata totala masurata a imobilului = 195 mp. 
Suprafata din acte = 195 mp. 

Executant 
top. Anca M. N421ejde 

Semnaţuf#,' 

Data: 20.05.2021 
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