
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREANr. / 
Din 	25 	2017 

Privind : modificarea anexei nr. 1 la Hot ărârea Consiliului Local nr.88/27.04.2017 

Iniţiator: Catălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
Galaţi; 	 / 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 1 7; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi ntrunit în şedinţă  

ordinară  în data de 	3 Of 2017; 
Având în vedere: 

- Hotararea nr.2/26.1 1.2015 a Consiliului local Tecuci in calitate de actionar 
unic al SC Piete Zone Verzi SA Tecuci. 

- HCL nr.88/27.04.2017; 
-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr.J/ 	20 1 7; 

-raportul de specialitate întocmit de Directia Generala Economica si 
Serviciul administrarea domeniului public şi privat, înregistrat sub 
nr.5//9& . _2017: 

raportu1 de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 
- prevederile art. 36, alin.(1) si art.123 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicata in 2007; 
In baza art. 45, alin.(2) , lit. ,,e şi art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicat ă  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea anexei nr.1 la HCL 88/27.04.2017 conform 
anexei ,ce face parte integrant ă  din prezenta hotărâre , privind achizi ţionarea bunuri 
ce aparţin SC Pieţe Zone Verzi SA —societate in lichidare. 

Art,3. Prevederile prezentei hot ărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija 
Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija 
Secretarului Municipiului Tecuci. 

	

PREŞ F.:DJ• 	Ş .FDINŢĂ 	

SECRETAR 
jr. Valcrica 

— \ 	/ 

	

1J 	
( 

s.- 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr.o&$__din 	 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.88/27.04.2017 

Prin adresa 133/25.04.2017 lichidatorul societatii PIETE-ZONE VERZI SA 
Tecuci a transmis lista bunurilor afiate in proprietatea societatii propuse pentru 
vanzare. . Bunurile sunt situate in Piata Centrala,amplasate pe domeniul public al 
municipiului Tecuci. 

Acestea deservesc la aceasta data activitatea comerciala din zona 
agroalimentara cat si din cea nealimentara. 

Societatea Piete Zone Verzi SA se afia in lichidare, prin HCL nr. 2/26. 1 1 .20 1 5 
fiind aprobat inventarul bunurilor ce urmeaza a fi lichidat. 

Prin HCL nr.88/27.04.2017 s-a aprobat cump ărarea unor imobile de la SC 
PIEŢE PREST TEC de către UAT Municipiul Tecuci , ca ac ţionar unic al societ ăţii, 
al unor imobile în cadrul procedurii de lichidare administrativ ă . 

Contravaloarea acestor imobile, ce au facut obiectul HCL nr.88/2017 a fost 
prevăzută  în lista de investiţii, dar din greea1 ă  s-a tehnoredactat eronat denumirea a 
două  imobile , fapt pentru care este oportun ă  promovarea unui proiect de hotărâre 
privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.88/27.04.2017. 

PRIMAR, 

Catalin Constantin Hurdubae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMARIA MIJNICIPIULUI TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI SERVICIUL ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
Nr. 	din ţ 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : modificarea anexei nr. 1 la Hot ărârea Consiliului Local rir.88/27.04.2017 

Potrivit prevederilor art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 
publice locale, republicat ă  în 2007, Consiliul Local hot ără te cu privire la cumpărarea 
unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, 
în condiţiile legii. 

Bunurile imobile ce fac obiectul prezentului proiect de hot ărâre se afla pe 
domeniul public al municpiului Tecuci. 

In conformitate cu art.36 alin (2) lit.c Consiliul local exercita atributii privind 
administrarea domeniului public si privat al comunei,orasului sau municipiului. 

Faţă  de aceste preciz ări, considerăm că  proiectul de hotărâre îndepline şte 
condiţiile de legalitate. 

Prin HCL nr.88/27.04.2017 s-a aprobat cump ărarea unor imobile de la SC 
PIEŢE PREST TEC de către UAT Municipiul Tecuci , ca ac ţionar unic al societ ăţii, 
al unor imobile în cadrul procedurii de lichidare administrativ ă . 

Contravaloarea acestor imobile, ce au facut obiectul HCL nr.88/2017 a fost 
prevăzută  în lista de investi ţii, dar din greea1 ă  s-a tehnoredactat eronat denumirea a 
două  imobile , valoarea acestora fiind aceeai. 

Având în vedere aceste aspecte consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndep1inete condi ţiile de oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea si 
aprobarea consiliului local Tecuci. 

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 	 SERVICIU ADPP, 

Nicoleta Tapoi 	 Luci Gradea 
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Anexa nr. 1 Ia HCL 	2017 

5. 

Nr.inv 
• 

Denumire 
Valoarea de 

inv 

Amortizare 
cumulata 

30.04.20 1 7 

Valoari 
propuse 
pentru 

, 
incheierea 

contractului 

3054 Spaţiu comercial C9/1 Magazine Tonete Rigips = 6 tonete 28.379,00 2.512,72 25.866,28 

3049 Spaţiu comercial C9/3 Magazine Tonete Rigips = 14 tonete 68.776,00 6.089,54 68.776,00 

3050 Spaţiu comercial C9/4 Magazine Tonete Rigips = 20 tonete 39.882,00 3.531,22 36.350,78 

3051 Spaţiu comercial C9/6 Magazine Tonete Rigips = 8 tonete 29.728,00 2.632,17 27.095,83 

3052 Spaţiu comercial C9/5 Magazine Tonete Rigips = 5 tonete 91.890,00 8.136,09 91.890,00 

3055 Spaţiu comercial C10- Magazine Tonete Rigips = 20 tonete 72.622,00 6.430,07 66.191,93 

3056 Spaţiu comercial C11 Magazine Tonete = 6 tonete 28.810,00 2.550,89 26.259,11 
3057 Spaţiu comercial C12 Magazine Tonete = 12 tonete 57.625,00 5.102,21 57.625,00 
3058 Spaţiu comercial C13 Magazine Tonete = 3 tonete 13.502,00 1.195,49 12.306,51 
3060 Spaţiu comercial C15 Magazine Tonete = 10 tonete 40.573,00 3.592,40 37.149,33 

______ Total 471 .787,00 41.772,80 449.51 0,77 


