
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- 	CONSILIUL LOCAL - 
PROIECT DE HOTARARE 

Nr.  67-   din (249 0\f-   2021 

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

de 

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul muni i i lui Tecuci, judeţjil Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: d'f7(20 ‘01:020 

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

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr94123g2/40't2572021; 
- raportul de specialitate nr..2(12,3&3 /o2,0 0 j-/2021  intocmit de Direcţia Arhitect şef; 
- raportul de avizare intocmit de com siile de specialitate nr.  ,(/ ţ5-"  ; 
- adresa Societăţii KLAUS SRL nr.375/08.04.2021 inregistrată la UAT Tecuci cu 

nr.23897/22.04.2021; 
- 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 in str. Berzei, cu suprafaţa de 30.652 
mp, din domeniul public al municipiului Tecuci, in 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 Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din 	-Of  2021 

REFERAT DE APROBARE 

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

Imobilul — teren ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat In 
partea de S-V a Municipiului Tecuci, 1n prelungirea străzii Berzei i are o suprafaţă 
de 30652 mp. 

Terenul aparţine domeniului public al Municipiului Tecuci, fiind Inregistrat 
în Cartea Funciară nr.111757. 

Alăturat terenului se afiă fabrica de produse lactate aparţinând societăţii 
KLAUS SRL, cu sediul 1n Municipiul Tecuci, str. Prundului, nr.27C, investiţie ce a 
creat mai multe locuri de muncă i a revitalizat Impreună cu alţi Investitori Intreaga 
zona după falimentul fostului AGROMEC. 

Prin cererea nr.375/08.04.2021 a societăţii sus menţionate se solicită 
posibilitatea concesionării unei suprafeţe de 5000 mp, suprafaţă ce va folosi 
Investiţilor programate pentru dezvoltarea unităţii, aproximativ 6 milioane de euro. 

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

Având 1n vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore Costin 



ROMÂN 1 A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr.  2.,??231in 	20 0,5--  	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil-teren situat in str. Berzei 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 şi privat al comunei oraşului sau 
municipiului. 

Imobilul aparţine domeniului public al municipiului Tecuci aşa cum este 
inregistrat in CF a Municipiului Tecuci nr.111757. 

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 hotărârea 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 în 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 Şf 	 Şef serviciu ADPP 
Arh Vasilică Czătriun 	 ing. Grâdea Lucian 
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CARTE FUNCIARĂ  NR. 111757 
COPIE 

Carte Funciară  Nr. 111757 Tecuci 

A. Partea l Descrierea imobilului 
TEREN lntravilan 

Adresa: Loc. Tecuci, Str Berzei, jud. Galati 
r 1r Suprafaţa* (mp) Observaţu / Refennţe 

A1 111757 30 652 Teren neimprejmuit 

B. Partea 11. Proprietari şi acte 

Înscrieri pnvitoare Ia dreptul de proprietate ştatedrepturi reale 
....... 

Referinţe 

23583 / 18/06/2019 
Act Normativ 	nr I-lotărarea de Guvern nr 562rO5f06/2002 emis de Guvemul Romaniei însotită  de 
Anexa 	nr 	3 care cuprinde inventarul 	unurilorare apartir 	.omeniuiui public al mun 	Tecuci 	Act 
Administrativ 	nr 	Hotărâre nr 	122 	a2/O6/2O18 emis 	siliul Local Tecuci 

B1 lntabulare drept de PROPRIETAT 	db ţ  prin Lege ct 
1/1 	cota initiala 1/1  

A1 

1) MUNICIPIULTECUCI DOMEN 	UC 

6268 / 28/02/2020 
Act Administrativ nr 25982 din 	 emis de Prinr 	ecuci Act Administrativ nr Hotararea 
nr 122 din 28/06/2018 emis de Consi 	.cal aI Municipi fecuci insotita de anexa nr 1 

B2 
se actuaitzeaza categoria d 	• 	i. 	a terenului di 	1 	arabil 51 
drum conform documentati 	rale reception 	su • 	r 6268/02 
03 2020 de OCPI Galati 	\ 

A1 

5xtr3r peruu irforrn3re on-ire a adres epay.ancpi.ro 	 Fnrrnuiar versianea 



111757 3 0 . 65 2 
Nr cadastral Suprafaţa (mp) Observaţii / Referinţe 

Suprafaţa este determinată  in planui de proiecţie Stereo 70. 

tnexa r- :i 1a Ptea 

Te re n 

DETALII LINIARE IMOBIL 

Date referitoarai 
Nr 
Crt 

Categorie 
foloslnţa vllaR 

lntrara Tarla Parcelă  Nr. topo Observaţii / Referinţe 

1 arabil O -08 - - - 

2 drum - - - 

Lungime Se 
1) Valorije l lor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. 

înce•_... 
Pu, îct 

sfârşit 
Lungime segment 

(— (m) 

2 10775 

4 96.092 

5 6 21.282 

7 8 41.987 

9 10 11.961 

Punct 
început 

Punct 
sfârşit 

Lungime segment 
(m) 

2 3 13.118 

4 5 49.131 

6 7 157.866 

8 9 73.928 

10 11 - 	- 	4.951 
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