
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 
PROIECT DE HOTARARE 

Nr.  /57-,  din 	/0- 	2021 

Privind: trecerea unui imobil-teren identificat conform CF nr.115527 din domeniul privat al 
Municipiului Tecuci, 'in domeniul public al acestuia.  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin - Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului: /5-V 	( 0 ; 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galaţi, Intrunit în şedinţa ordinară in data 
de 	 2021; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrat sub nr. 53Y/9129 ./0/2021; 
- raportul de specialitate nr.  553 /57 2/2. -(0. /2021 Intoc 't de 12jrecţia Arhitect Şef; 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	L 5• 
- adresa CNI Inregistrată la UAT Tecuci cu nr. 55752/ 27.10.2 2 , 
- art.296 alin 2 , art. 129 a1in.2 lit. c„ art.139, alin.3 lit. g din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ cu completările şi modificările ulterioare; 
in baza art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ cu 

completările şi modificările ulterioare; 

HOTĂ.RĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă trecerea unui imobil-teren in suprafaţa de 7800 mp, si-tuat 'in Str. Cpt. 
Gheorghe Decuseară, nr.14, din domeniul privat al municipiului Tecuci In domeniul public al 
acestuia, identificat conform CF nr.115527 şi planului de amplasament şi delimitare a imobilului, 
anexa 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 GENEW 

Lucian — Grigore Costin 	 Jr. George Lucian Bor, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

Nr. 	 ţ,='2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: trecerea unui imobil-teren identificat conform CF nr.115527 din domeniul 
privat al Municipiului Tecuci, în domeniul public al a_cestuia.  

Prin HCL nr.123 din 29.09.2021 a fost aprobată 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 In municipiul Tecuci, 
judeţul Galaţi aflat în proprietatea privată a UAT Municipiul Tecuci in suprafaţă de 
7800 mp, CF nr. 115527, liber de orice sarcini, in vederea şi pe perioada realizării 
de către „C.N.I." — S.A. a obiectivului de investiţii „Construire cresă medie"„ 

in data de 27 octombrie Compania Naţională de investiţii solicită 1n vederea 
promovării obiectivului de investiţii ca terenul propus pentru construire să fie parte 
integrantă a domeniului public al localităţii. 

Pentru accesarea In cât mai scurt a fondurilor necesare se impune trecerea 
terenului susmenţionat din domeniul privat al Municipiului Tecuci 1n domeniul 
public al acestuia. 

Importanţa accesării fondurilor in vederea construirii unei creşe este atât de 
mare datorită faptului că la nivelul unităţii noastre administrativ teritoriale nu deţinem 
nici o astfel de unitate preşcolară. 

Faţă de cele prezentate propun spre dezbatere i aprobare proiectul de hotărâre 
1n forma prezentată. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECT,IA ARHITECT SEF 

Nr. 5 5J/ffin 	 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil-teren identificat conform CF nr.115527 din domeniul 
privat al Municipiului Tecuci, in domeniul public al acestuia.  

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărăre aparţine domeniului 
privat al Municipiului Tecuci, fiind Inregistrat in CF 115527. 

In conformitate cu prevederile art. 296 alin. 2 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ cu completările şi modificările ulterioare, trecerea unui bun din 
domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale in domeniul public 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. 

in baza art.129 alin 2 lit. c, consiliul local exercită atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului. 

Amplasamentul propus a trece din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Tecuci este destinat construirii unei unităţi de Invăţământ de stat. 

Avănd în vedere aceste aspecte, considerăm că proiectul de hotărăre 
Indeplineşte condiţiile de legalitate i trebuie supus aprobării consiliului local. 

Direcţia Arhitect Şef 	 Şef serviciu Patrimoniu 
/Arh Vasilică Crăciun 	 ing. Gredea Lucian 



A. Dats referitoare la teren 

Nr.cadastral 
Lot  Nr. 2 

115527 
I

Suprafata in as u rata 
a imobilului (rup) 

ihtl0 

Nr. carte funciara Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 
Tecuci 

Adresa imobilului 

Intravilan Tecuci, UAT Tectici, SIR Caprtan Gheorghe Decuseara, nr. 14 Lot 2, 
judet GALATI 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului 
Scara 1:1000 

Nr. 
parceia 

Categoda de 
folosints 

Suprafata 
0110 Mentluni 

1 CC 7800 Lot nr. 2. 
TOTAL isoo 

• re la constructii 
Cod 

constr. Deednada , 
Suprafata construlta la 

soSilnI» Mentiuni 
‹ 

TOTAL - — 	Supratata totala masurata a imobiltdui = 7800 mp 
Suprafata din act = 0 mp 

Exeoulant PJA SC TOPO REMARNIK SRL 
Ael. Serla It0-114 Nr. 1857 Class 111 

PFA NICA REMOS CONSTANTIN 
Aat. lerie R041,11' Nr. 0022 Categoria B,C 

(nume, prenume) 

Confirm amOutares masuratortor la teren, corectitudinea intocmidi 
dOotiMentetlei 08deatrale al compondenta acestela cu realitatea din 

teren. 

. 	. 

Inspector 
Confarn introducerea imobilului in baza de date al attibutres ntimanilul 

cadastrat. 

Semnatura si parafa 

li) 
 ata 

Stampila BCPI Tecuci 31488/08.09.2021 
n sltuiUan oere xists numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastra, ier In lipsa numarutui 

eadaatral numand topographic sau numarul adrninistrativ. Suprafetele se rotunjesc la metm patrat 


