
ROMANIA 
JUDE:113L GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

	

PROIECT LE HORÂRE Nr. 	 
din  	2021 

Privind : acordul Municipiului Tecuci privind construcţia unui imobil P+M la o 
distanţă de 0,60 m faţă de limita de hotar. 

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municipiului Tecuci,jpul Galaţi; 
Nr. de 	inregistrare şi data depunerii proiectului: 	  din 

02-0  • Q-7--  /2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in şedinţa ordinară in 
data de 	 /2021. 

Având In vedere : 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrat sub nr.3, 	if 	din 

024:) ,  0j-72021 
- raportul de specialitate nr.  3 ,39  6'()  9 din20 0-Y-  2021 intocmit de Direcţia 
Arhitect Sef ; 
- avizele emise de comisia de specialitate nr. 	• 
- cererea domnului V 	C 	, 1nregistrată la Consiliul local Tecuci cu nr. 98 
din 17.06.2021 
- art.612 din Codul Civil, art.129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. c din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

In baza prevederilor: 
- art. 139 alin.3 coroborat cu art.5, lit. CC şi art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă emiterea acordului de către Municipiul Tecuci, in calitate de 
proprietar al domeniului public i privat, privind construirea unei locuinţe P+M, la o 
distanţă de 0,60 m faţă de limita de hotar 1n partea de sud a imobilului inscris in CF 
114291. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului 
municipiului Tecuci. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 
secretarului general al municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 	 SECRETAR GENERAI, 

	

Lucian Grigore Costin 	 Jr. George Lucian Borsan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APRQBARE  
Nr.  6o,  din 

Privind : acordul Municipiului Tecuci privind construcţia unui imobil 
P+M la o distanţă de 0,60 m faţă de limita de hotar. 

Domnul V 	C 	1, 1n intenţia de a construi o locuinţă pe 
strada Pamfil Şeicaru, 	, a primit la cerere Certificat de urbanism in 
care una dintre condiţii aşa cum prevăd reglementările din Planul 
Urbanistic General al Municipiului Tecuci este edificarea clădirii la o 
distanţă de cel puţin 3 m faţă de limitele de hotar. Orice derogare de la 
regulament se poate face prin acordul părţilor. 

Prin cererea nr.98 din 17.06.2021, susnumitul a solicita acordul 
Consiliului local în vederea construirii unei locuinţe P+M la o distanţă de 
0,6 m faţă de limita de hotar, in partea de sud. 

Terenul pe care urmează a fi construită locuinţa, este situat în zona de 
sud a municipiului Tecuci, str. Pamfil Şeicaru, 	, CF 114291. 

Faţă de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobarea 
Consiliului local, prezentul proiect de hotătire. 

PRIMAR, 
Lucian Grigore Costin 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARHITiECT SEF 

Nr.  3P69din 	• 077----  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : acordul Municipiului Tecuci privind construcţia unui imobil 
P+M la o distanţă de 0,60 m faţă de limita de hotar. 

Potrivit art. 129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. c, Consiliul local exercită 
atribuţii privind administrarea domeniului public i privat al comunei 
oraşului sau municipiului, hotărând 1n acest sens avizarea sau aprobarea 
documentaţiilor de amenajarea teritoriului. 

In conformitate cu art.612 din Legea 287/2009 privind Codul civil - 
Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul 
fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de 
linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de 
urbanism, astfel incăt să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului 
vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul 
părţilor exprimat printr-un inscris autentic. 

Terenul situat la sud de hotarul imobilului din str. Pamfil Şeicaru, 
aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci. 
Avănd 1n vedere cele prezentate, consider că proiectul de hotărăre 

Indeplineşte condiţiile de legalitate. 

Direcţia Arhitect Sef 	 Serviciul ADPP 
arh. Vasilica Crănn_ 	 ing. Lu&ian Gradea 
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