
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- 	CONSILIUL LOCAL — 
PROIECT DE HOTARARE 

Nr. 	Din 	.20 0;7-- 	2021 

Privind: trecerea unor imobile situate in str. 1 Decembrie 1918, nr.26, din domeniul public al 
municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

de 

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 9Ş  7,2 0 O. 2-.P2./ 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinara 1n data 
2021;  

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al

' 
 Inregistrat sub nr. 3 gc067c20.072021, 

- raportul de specialitate 	°2(2•0?"' • /2021 intocmit de Direcţia Arhitect Şef; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	5-   ; 
- art. 361 alin 2, art. 139 alin 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. CC 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 aproba trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Tecuci, în 
domeniul privat al acestuia, identificate conform anexei 1 la prezenta hotarare, în vederea 
dezafectarii. 

Art.2. Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. incepand cu data prezentei hotarari, orice prevedere contrara se abroga. 
Art.4. Prezenta hotaffire va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 	 Avizat, 
PRIMAR 	 SECRETAR GENERAL 

Lucian-Grigore Costin 	 Jr. George-Lucian Borsai< 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  3 a'fo 0  din 	020 • 0:7—   2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: trecerea unor imobile situate in str. 1 Decembrie 1918, nr.26, din domeniul 
public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

La această dată Şcoala Gimnazială Dimitrie Sturdza beneficiază de 
implementarea unor proiecte cu finanţare europeană, menite să reabiliteze clădirile şi 
să asigure un climat optim actului educaţional. 

Imobilele ce face obiectul prezentului proiect de hotărke sunt amplasate pe 
strada 1 Decembrie 1918, nr.26, identificate conform CF 104941C4 şi CF 10494105 
şi nu fac parte din finanţarea europeană. Vechimea acestora, amplasamentul lor dar 
faptul că nu mai sunt utilizate contrastează cu proiectul de reabilitare a intregului 
complex de invăţământ, a unităţii de invăţământ susmenţionate. 

Pentru amenajarea spaţiilor exterioare, căi de acces, spaţii de recreere, cea mai 
bun'ă soluţie este dezafectarea celor două clădiri (magazie in suprafaţă de 20 mp şi 
WC 1n suprafaţă de 49 mp), lucru care se poate realiza după trecerea acestora din 
domeniul public în domeniul prival al Municipiului Tecuci. 

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

PRIMAR, 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL fECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. 3.16(»din 	2O 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unor imobile situate in str. 1 Decembrie 1918, nr.26, 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 conform H.G. nr. 
1262/18.10.2005 i CF 104931. 

in conformitate cu art.362 alin 2, din OUG 57/2019, trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale "in domeniul privat al acestuia 
se face prin hotăiirea 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 în vederea dezafectării 
amenajării spaţiilor adiacente construcţiilor Şcolii Dimitrie Sturdza. 

Având 1n vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

Direcţia Arhitect Şef 	 Şef serviciu ADPP 
Arh Vasilică Crăciiip 	 ing. Gradea Lucian 



Anexa nr. la HCL 	2021 

Bunuri propuse pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci 

Nr. 
crt. 

Denumire Suprafaţa mp Valoarea de 
inventar lei 

Adresa 

1 Garaj (magazie) 
CF 104931 C4 

20,00 5446,80 1 Decembrie 1918, nr.26 

2 WC 
CF 104931 C5 

49,00 13344,36 1 Decembrie 1918, nr.26 


