
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 

Din 	ţo 	.2021 

Privind modificarea HCL Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Cornpania Naţională de 
Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea 
executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire creşă medie" 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala,ţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului  I5 7.2 'Y ',/€2 . 	/2021; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit 'in şedinţă .orclinară, in 

data de 	 2021; 
Având în vedere: 

- Referat de aprobare a iniţiatorului , 'inregistrat sub nr.  5:5-9//6/ .02 -7 	/2021 
- Raportul de specialitate intocmit de Direcţia arhitect şef, inregistrat sub 
nr. 	5-5,3 	/02  42  /2021 
- Avizele comisiei de specialitate nr. 	2( 	; 
- Adresa C.N.I Inregistrată la UAT Municipiul Tecuci sub nr. 55752 din 27.10.2021; 
In conformitate cu prevederile : 
- Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţiona,le 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă modificarea art. 1 la HCL Tecuci, nr. 123/2021 	Vâ avea unnătorul 
cuprins: „Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., pe ba.ză de protocol, 
a terenului situat în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi aflat In proprietatea publică 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 creşă medie", identificat conform extrasului de Carte Funciară, anexa ce 
face parte integşantă din prezenta hotărâre.„ 
Art.2.Prezenta hotărâr' e va fi dusă la Indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.3. Prezenta hotăr' âre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci 

INIŢIATOR 	 AVIZAT 
PRI~ 	 SECRETAR 

Lucia~peiSin 	 Jr. George-Lucian4,:kş" 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERArT DE APROBARE 
NR.,532Ălaclin  2-7, /49 	/2021 

Privind modificarea HCL Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul 
Dezvoltă'rii, 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 Proiect pilot „Construire creşă medie" 

in baza  HCL Tecuci, nr.123/2021 s-a aprobat transmiterea către CNI a unei suprafeţe 
de teren în vederea construirii unei creşe. 

Terenul ce face obiectul hotărării sus menţionate aparţinea domeniului privat al 
Municipiului Tecuci, fiind situat in partea de sud a localităţii, str. Cpt. Gheorghe 
Decuseară, nr.14, în zona blocurilor ANL. 

Prin adresa CNI, inregistrată la Municipiul Tecuci cu nr. 55752/27.10.2021, a fost 
solicitat ca terenul destinat construcţiei unităţii antepreşcolare să aparţină domeniului 
public al Municipiului Tecuci. in acest sens prin HCL nr. 	/2021, a fost aprobată 
trecerea terenului din domeniul privat în domeniul public al acestuia. 

Avănd în vedere că HCL nr.123/2021 prevedea la art. 1 transmiterea terenuhţi aflat în 
proprietate privatk pentru corelarea documentaţiei este necesar modificarea articolului 1 
cu menţiunea că terenul face parte din domeniul public. 

Faţă de cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma 
propusă. 

PRIMAR 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECŢIA ARI-HTECT ŞEF 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr din  ,ţic ).  /2021 

Privind modificarea HCL Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 1n vederea 
executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire creşă medie" 

Prin adresa Inregistrată la Municipiul Tecuci sub nr.55752/27.10.2021, CNI a 
solicitat ca terenul ce face obiectul proiectului de construire creşă să aparţină domeniului 
public al Municipiului Tecuci. in baza HCL Tecuci nr. 	/2021 a fost aprobată 
trecerea terenului identificat conform CF 115527 din domeniul privat al Municipiului 
Tecuci în domeniul public al acestuia. 

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 commei, oraşului sau municipiului, hotărând vânzarea, darea in administrare, 
concesionarea darea in folosinţă gratuită sau 1nchirierea 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 înfiinţări 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 consiliul local asigură potrivit 
competenţei sale 1n condiţiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice• de 
interes local privind educaţia. 

Având in vedere aceste aspecte,considerăm că proiectului de hotărâre Indeplineşte - 
condiţiile de legalitate şi trebuie supus aprobării consiliului local.. 

DIREŢIA ARHITECT SEF 	 ŞEF SERVICIU PATRIMONIU 
Arh. Vasilică Crăciun 	 Ing 	Gradea 


