
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  /3.9  

Din 	02/, 	.2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania 
Naţională  de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii - „ Bazin de inot" 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, primarul Municipiului Tecuci, ud. Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  /39/ 	/0 • /2021; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  ordinară, in data de 
	 2021; 

Având in vedere: 
- Referat de aprobare a iniţiatorului , inregistrata-  sub nr.  5-4 0€1,1 /2/ ,(.0 /2021 
- Raportul de spe ialitate 'intocmit de Direcţia generală  economică, Direcţia arhitect şef,  , inregistrat sub 

nr. 	• 	2021 
- Avizele comis. P./i/t4misii1or de specialitate nr. 
- Adresa nr. 39455 / 2021 emisă  de „C.N.I."- S.k, fnregistrată  la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 48077/ 
2021,referitoare la promovarea obiectivului de investiţii„ Bazin de inot„ municipiul Tecuci, judeţul 
Galaţi„ 
In conformitate cu prevederile : 
- Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii"C.N.I." S.A, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129, alin.2, lit. b,c şi alin.4 lit. f din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 139 alin 3 , lit. e,g, art. 196 alin 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. „Se aprobă  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională  de Investiţii "C.N.I. " S.A., pe bază  de protocol, a terenului situat în municipiul 
Tecuci, judeţul Galaţi afiat in proprietatea privată  a UAT municipiul Tecuci în suprafaţă  de 6616 mp, nr. 
cadastral nr. 115594, liber de orice sarcini,In vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I." — S.A. a 
obiectivului de investiţii „ Bazin de Inot", identificat conform planului de amplasament si a planului de 
incadrare , anexele 1 şi 2 ce fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Amplasamentul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementăr.  ilor 1n vigoare; 

Art. 3. Se aprobă  asigurarea finanţărn de către Consiliul Local al municipiului Tecuci , judeţul Galaţi 
a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil etc.); 

Art. 4. Consiliul Local al municipiului Tecuci, se obligă  să  asigure, in condiţiile legii, suprafeţele de 
teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ; 

Art.5. Consiliul Local al municipiului Tecuci se obligă  ca, după  predarea amplasamentului şi a 
obiectivului realizat, să  menţină  destinaţia acestuia şi să  î1 intreţină  pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abrogă; 
Art.7.Prezenta hotărâre va fi dusă  la Indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comtmicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului Tecuci 

INIŢIATOR 	 AVIZAT 

P(ţV1AR, 	 SECRETAR , 

Lucian- ngore Costir, 	 Jr. George-Lucian Borşan( 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

NR. 6-#99 in 	/a /2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii - „ Bazin de inot" 

Municipiul Tecuci nu dispune la această dată de nici un bazin de inot, care să asigure accesul 
public, atât pentru performanţă cât şi pentru agrement. 

in zona Clubului sportiv şcolar din str. Aleea Ştrandului, se afiă în conservare de o perioadă mare de 
timp construcţia unui bazin de inot, investiţie afiată in gestiunea Ministerului invărământului, instituţie ce 
nu are alocate fonduri pentru finalizare. Mai mult decât atât lucrările efectuate necesită expertizare 
datorită perioadei mari de conservare. 

Finanţarea unui astfel de proiect presupune alocarea unor sume importante de bani şi de aceea soluţia 
optimă este accesarea fondurilor guvernamentale sau europene, aşa incât să nu fie grevat bugetul local. 

in acelaşi timp Compania Naţională de Investiţii poate implementa un proiect tip de bazin de inot 
didactic şi agrement, solicitând din partea autorităţii locale predarea amplasamentului destinat 
construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, documente urbanistice, suprafeţe de teren pentru 
organizarea de şantier, finanţarea racordurilor la utilităţi, i menţinerea destinaţiei pe o perioadă de minim 
15 ani. 

Prin adresa nr. 39455 din 08.09.2021 a „C.N.I."- S.A., inregistrată la UAT Municipiul Tecuci sub 
nr. 48077 din 13.09.2021, Compania aduce la cunoştinţă că prin ordinul nr.1071 /29.07.2021 Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru 
noul proiect tip-bazin de inot didactic şi agrement. 

in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind infiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I. " - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, consideră oportun 
predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executăr' obiectivului de 
investiţii „ Bazin de inot„ , municipiul Tecuci, judeţul Galaţi". 

Având in vedere cele menţionate, propun spre dezbatere şi aprobare prezntul proiect de hotărâre. 

PRiMAR 

Lucian-Giligore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

	din  2(. ro /2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii - „ Bazin de inot" 

Cu adresa nr. 39455/08.09.2021 CNI -S.A. a transmis că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, prin Ordinul nr.1071/25.08.2021 a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 
noul proiect tip-bazin de inot didactic şi agrement. 

Potrivit art. 129, alin. 2, lit. „c"şi alin 6, lit. „b" OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
Consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului 
sau municipiului, hotărând vânzarea, darea în administrare, concesionarea darea în folosinţă gratuită sau 
Inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului. 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. b coroborat cu art. 4 lit. f, asigură un mediu 
favorabil infiinţări şi/sau dezvoltării afacerilor inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum 
şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economică 
regională şi locală. 

in baza art.129 alin 2 lit. d coroborat cu art.7 lit. a, e şi f, consiliul local asigură potrivit 
competenţei sale în condiţiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind educaţia, tineretul şi sportul. 

Având în vedere aceste aspecte,considerăm că proiectul de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." 
S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii " Bazin 
de inot„ în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi , indeplineşte condiţiile de legalitate şi oportunitate . 

DIREŢIA ARHITECT SEF 	DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. 
lArh. Vasilică Crăciun 	 ec. Nicoleta Tăpoi 

SEF SERVICIU PATRIMONIU 
Ing . Lkician Gradea 
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Plan de amplasament si deiimitare a imobiiuiui 
cu propunere de DEZMEMBRARE 

Scara 1 :2000 

Nr.cadastral 
Suprafata masurata a 

imobilului (mp) 
Adresa imobilului 

1 12465 20800 lntravilan Tecuci, UAT Tecuci, STR Gheore Petrascu,nr. 64-66, judet GALATI 
Nr. carte funciara Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

112465 Tecuci 

DEZMEMBRARE imobil 
Situatia actuala - inainte de DEZMEMBRARE Situatia viitoare - dupa DEZMEMBRARE 

Nr. cad Suprafata 
(mp) 

Categoria 
de folosinta 

Descrierea imobilului Nr. cadastral • 
Suprafata 

(mp) 

Categoria 
de 

folosinta 
Descrierea imobilului 

112465 20800 CC 1 1 5593 14184 CC Lotul 1 

1 1 5594 6616 cc • Lotul 2 

Total j 	20800 	l 	- 	 - - 20800 - 
Executant PJA SC TOPO REMARNIK SRL 

Aut. Seria RO-B-J Nr. 1857 Clasa 111 

PFA NICA REMOS CONSTANTIN 
Aut Seria RO-GL-F Nr. 0022 Categoria B,C 
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