ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCALPROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. /65 din K1?4 2021

' Consiliului Local Tecuci nr. 174 din 29.12.2016
Privind: modificarea şi completarea Hotărăr
Iniţiator Lucian — Grigore Costin Primarul municipiului Terrici, judeţul Galaţi;
din ţ
e.// .2021:
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului
2021
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit in şedinţa ordinara din
Avândin vedere:
. 7/- 2021 ;
- referatul de aprobare a iniţiatoruluţinregistrat sub nr.,5Y62 9- din 44/2
din
rtul de specialitate Intocmit de Serviciul Patrimoniu , inregistrat sub nr.
j,,/. .2021 ;
- avizul comisiilor de specialitate nr
- prevederile art. 129 alin.2, lit. c ,alin 6 Jt. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ;
in baza prevederilor art. 139, alin.3 lit g coroborat cu art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;

165

5:96-2,42

LIOT Ă R Ă Ş TE:
Art.l. Se modifică Art. 1 la HCL nr. 174 din 29.12.2017 şi va avea unnătorul cuprins:
„Se aprobă transmiterea In folosinţă gratuită Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Tecuci, pâtră la 31.12.2026„.
Art.2. Pe toată perioada transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului, Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Tecuci poartaintre.aga răspundere pentru aplicarea măsurilor de
apărare impotriva incendiilor in conformitate cu Legea nr.307/2006 republicată, OMAI nr. 163/2007 şi a
Legii nr.481/2004 republicată şi a altor tipuri de riscuri si riscuri asociate (cutremur,inundaţii,fenomene
meteorologice periculoase,etc.), cuprinse in HG 557 / 2016 privind managementul riscurilor.
Art.3. Cu data prezentei se abrogă orice prevecleri contrare prezentei hotărări.
Art.4. Prezenta hotărare va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului general al
municipiului Tecuci.
Art.5. Prezenta hotărare va fi dusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci

INTRATOR,
PRIMAR
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Lucian 2
Avizează
SECRETAR GENERAL
jr. George Lucian Borşan
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Privind: modificarea şi completarea Hotărar
' Consiliului Local Tecuci nr. 174 din
29.12.2016
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci işi desfăşoară
activitatea in imobilul ce aparţine domeniului public al Municipiului, situat in str. Elena
Doamna nr. 1.
Dreptul de folosinţă al imobilului a fost transmis în baza Hotărar
' Consiliului Local
Tecuci nr.174 din 21.12.2016 pe o perioadă de 5 ani.
Activitatea instituţiei este de o importanţă majoră atât pentru populaţia localităţii noastre
cât şi pentru cetăţenii comunelor limitrofe Tecuciului.
Numărul mare de documente solicitate serviciului şi eliberate de către acesta precum şi
arhiva pe care o gestionează impun asigurarea in continuare a dreptului de folosinţă asupra
imobilului.
Mai mult decât atât proiectul de reabilitare a spaţiului a ţinut cont de specificul
activităţii serviciului, asigurând condiţiile optime pentru populaţie şi angajaţi.
Având bin vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre.

PRIMAR,
Lucian — Grigore Costin
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: modificarea şi completarea Hotărării Consiliului Local Tecuci nr. 174 din
29.12.2016
Potrivit art. 129 alin 2 lit. c, alin 6 lit. a, Consiliul local exercită atribuţii privind
administrarea domeniului public şi privat al comunei oraşului sau municipiului, hotărand In
acest sens darea în administrare, concesionarea inchirierea sau darea In folosinţă gratuită a
bunurilor proprietate publică al mtmicipiului precum i al serviciilor publice de interes local
sin condiţiile legii.
in conformitate cu art.108 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliile
locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să fie date 'in folosinţă
gratuită instituţiilor de utilitate publică.
Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărăre aparţine domeniului public al
Municipiului Tecuci, fiind situat pe stracla Elena Doamna nr.1, Inscris la nr. cadastral
104645-C1 .
Avand 'in vedere cele prezentate, consider că proiectul de hotărăre antruneşte condiţăle
de legalitate.

şef Serviciu Patrimoniu
ing. Lucian Gradea

