
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUN1CIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr.___ 

Di17 	-2.63 • 2017 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin 
licitaţie publică  a terenului aflat în proprietatea municipiului Tecuci din str. Anton 
Cincu. 

lniţiator : Primarul municipiului Tecuci, judeţul Ga14i 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui 4 ldin /9- 	2017; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în sedinta 	din 

datade ____912017; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului nr c 96 7 din 

2017; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de şeful Serviciului administrare 

domeniului public si privat publică  locală  nr. _ 	 din r 	O 	20 1 7; 
- 	 Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate 	 ; 

Având în vedere prevederile art. 13, alin.1 din Legea 50/1991 privind aitorizarea 
executării construc ţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuin ţelor, republicată  în 2004; 

In baza art. 46, alin.(1) coroborat cu art. 120 alin. (1), lit. b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale cu modific ările ulterioare: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  studiul de oportunitate privind concesionarea prin licita ţie publică  a 
terenului situat în Tecuci, str. Anton Cincu, CF 109183,  conform anexei 1 la prezenta hot ărâre; 

Art.2. Se aprobă  caietul de sarcini cu privire la concesionarea terenului situat în Tecuci, 
str. Anton Cincu, conform anexei 2 la prezenta hot ărâre; 

Art.3. Se aproba concesionarea prin licita ţie publica a terenului ,în suprafaţă  de 
1924,00 mp, situat in Tecuci, str. Anton Cincu, conform planului de situa ţie, anexa - 3 la prezenta 
hotărâre; 

Art.4. Se aprobă  instrucţiunile privind desfă urarea licitaţiei, conform anexei nr. 4; 
Art.5. Condi ţiile de concesionare sunt cele prev ăzute în contractul de concesiune - 

anexa 5 la prezenta hot ărâre; 
Art.6. Preţul de pornire a licitaţiei este de 3,62 lei/mp./an, conform H.C.L. 

07/26.01 .2006. 
Art.7. Perioada de concesionare este de 49 ani, iar recuperarea pre ţului de concesiune 

se va face în primii 25 ani 
Art.8. Anexele 1 ,2,3,4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hot ărâre. 
Art.9. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci ş i a Serviciu]ui administrarea dorneniului public şi privat. 
Art.JO. Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

muni cipiului Tecuci urm ătorilor: 
- Prefectului jude ţului Galaţi. 
- Prirnaruui rnunicipiului Tecuci. 
- Serviciului adrninistrarea dorneniului public şi privat. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a 
concesionarii prin licita ţie publică  a terenului aflat în proprietatea 
municipiului Tecuci din str. Anton Cincu. 

La aceasta dată  Municipiul Tecuci deţine mai multe suprafe ţe de teren ce 

pot fi valorificate în interesul cet ăţenilor si a firmelor din zonă. Prin valorificare se 

creează  premizele dezvoltării zonale atât prin apari ţia unor noi firme cât si pentru 

crearea de locuri de munc ă. În acelaşi timp prin concesionare se atrag fonduri la 

bugetul local ce pot fi folosite la dezvoltarea municipiului. 

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre, 1924 

rnp, este situată  într-o zonă  de locuinţe si instituţii si servicii publice.. 

Având în vedere faptul c ă  amenajarea propus ă  va duce la îmbunătăţirea 

condiţiilor de lucru ale solicitan ţilor, urmărindu-se în acela şi timp şi o valorificare 

superioară  a potenţialului terenului, consider oportun ă  concesionarea prin licitaţie 

publică  deschisă  a terenului rnen ţionat, drept pentru care propun spre dezbatere ş i 

aprobare proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă . 

PRIMAR, 

Ctă1ri cin Hurclubae 

f ş 
 Vil 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. 	din 	t9 201 7 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a 
concesionarii prin licitaţie publică  a terenului aflat în proprietatea 
municipiului Tecuci din str. Anton Cincu. 

Terenul propus pentru concesionare, situat în str. Anton Cincu , conform 

CF 109183,  are o suprafaţa de 1924,00 mp 5i este destinat amenaj ării unui spaţiu 

destinat sediu firmă, birouri , locuinţă . 

Terenul menţionat aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci si 
se află  în administrarea Consiliului Local Tecuci, aa cum rezult ă  din Extrasul de 

CF 109183. 

În conformitate cu art. 13 alin (1) din Legea 50/1991, republicată, 

concesionarea suprafe ţei de teren menţionată  se face prin licita ţie publică  deschisă . 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre în 

forma prezentată  îndep1inete condiţiile legaie.. 

ŞEF SERVICIU, 
ţ radea 



Anexa nr. 1 Ia HCL nr. 	din 	 îe 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind concesionarea terenului apar ţinând domeniului privat al municipiului 
Tecuci situat în strada Anton Cincu. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Terenul care urmeaz ă  a fi concesionat se afla situat în Municipiul Tecuci, 
strada Anton Cincu, CF 109183. Terenul precizat în documenta ţia anexă, este 
destinat pentru sediu firmă, birouri, locuinţă . 

1.2. Terenul care face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat al 
municipiului având suprafa ţa de 1924,00 mp. 

1.3. Terenul destinat sediu firmă, birouri, locuinţă, corespunde din punct de vedere 
al destinaţiei cu planul urbanistic general. 

Cap. 11. MOTIVAŢIA CONCESIUNII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea 
unor bunuri - terenuri, sunt următoarele: 

- prevederile art. 13, alin 1 din Legea 50/1991, care precizeaz ă  că  terenurile af1ate în 
administrarea Consiliului Local Tecuci se pot concesiona prin licita ţie publică . 

- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru 
atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. 111. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat în Tecuci, str. Anton Cincu, se concesioneaz ă  pe durata de 49 ani. 

Cap. IV. ELEMENTE DE PRET 

IV.1. Preţul concesiunii este de 3,62 /lei/mp/an, în conforrnitate cu Hot ărârea nr. 
27/24.02.201 1 a Consiliului local al municipiului Tecuci 

IV.2. Plata COflCCSlUiji. se  va face trimestriai în terrrien cle 25 ani. 

IV.3. Redeven ţa a:ua1 ă  va 	nde< ată  conforrn ra.ei inaie. 



IV.4. Întârzierile la plata redeven ţei se vor sanc ţiona cu penalităţi de 0,3% /zi de 
întârziere la suma datorata, urrnând ca pentru întârzierile Ia plata a redeven ţei ce 
depăşesc 6 luni s ă  se procedeze la retragerea concesiunii f ără  a fi necesară  
intervenţia instanţelor j udecătore şti (pact comisoriu expres). 

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

v.1. Investiţia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism 
ş i va fi asigurată  pentru gradul 8 de seismicitate. 

V.2. Arhitectura va fi în concordanţă  cu ambientul arhitectural zonal. 

V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia internă  sau din 
import, care s ă  confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 

V.4. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât s ă  se asigure 
circulaţia în zona. 

V.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia clădirilor învecinate precum ş i 
protecţia mediului. 

V.6. Regimul de înălţime şi tratarea arhitectural ă  va fi în concordanţă  cu proiectul 
realizat în acest sens. 

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII 

Procedura de concesionare propus ă  este prin licitaţie publică  deschisă . 

Intocmit, 
Lucian 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 / 

Anexa nr. 5 la HCL nr. 	din 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Încheiat astăzi ...................... 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
reprezentat prin primar C ătălin Constantin Hurdubae şi director executiv, în calitate de concedent, 
pe de o parte, 

ş i 
1.2. 	 cu domiciliul 	în Tecuci, str. 

bl. 	, sc. 	, ap. 	, judeţ  	în calitate 
de concesionar, pe de altă  parte, 

11. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune, a terenului situate 
în strada Anton Cincu, identificat conform CF 109183, în suprafa ţa de 1924,00 mp, tereriul 
aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci, conform schi ţei anexă,, destinat construirii 
sediujirm ă, birouri, locuin ţă. 

2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anex ă, care 
face parte integrantă  din prezentul contract si pe care concesionarul îl accept ă  integral. 

b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele 
convenite de părţi. 

2.3.  Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal care 
se va încheia în termen de 7 zile de la semnarea contractului de concesiune şi va constitui anexa 
care face parte integrant ă  din prezentul contract. 

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 
următoarele: 

a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, 
la expirarea contractului de concesiune: 

suprajiiţa de 1924,00 rnp teren 
b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, în m ăsura în 

care acesta din urmă  îi manifestă  intenţia de a le prelua, în schimbul pl ătii unei compensaţii egale 
cu valoarea contabi] ă  actualizată, conform caietului de sarcini: 

c) Bunuri proprii care Ia expirarea contractului de concesiune r ămân în prcprietatea 
coucesionarului: 

constiuc ţii realizale şi utilizaie de coicesioncir ................................................ 
2.5. La încetarea contractului de concesinne, din orice cauz ă. bunurile prevăzute .la pct. 

2.4. se vor repariza potrivil destina ţiiior arătate ]a accsl pu1ct., ccrcesionaru1 find obligat s ă  
restituic, în dep1ii proprietaee, liber de orice sarcin ă, bunul concesionat iuc1us investi ţiile 
real izate. 



111. DURATA CONTRACTULUI 
3. 1. Durata concesiunii este de 49 ani începând de la data sernn ării prezentului contract, 

iar durata de recuperare a pre ţului este de 25 ani. 

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egal ă  cu cel mult o 
jumătate din durata sa ini ţială  prin simplul acord de voinţă  al părţilor care vor încheia un act 
adiţional cu cel puţin 60de zile înainte de încetarea lui. 

Iv. PREŢUL CONCESIUNII 

4.1. Preţul concesiunii este de 	lei/mp/an, care se va indexa cu rata inf[a ţiei, în 
condiţiile menţionate în caietul de sarcini 

4.2. Surnele prevăzute la art. 4. 1. se pl ătesc în 4(patru) rate trirnestriale, în termen de 10 
(zece) zile de la expirarea fiec ărui trimestru. 

4.4. Intârzierile la plat ă  a ratelor trimestriale se vor penaliza cu 0,30 %/zi din surna 
datorată. Dacă  întârzierile dep ăşesc 6 luni de zile, concedentul poate s ă  procedeze la retragerea 
concesiunii, cu toate consecin ţele ce decurg din aceasta, retragere ce se va face far ă  a fi necesară  
intervenţia instanţei de judecată  sau a unei notificări prealabile. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1. Relaţiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaz ă  pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalit ăţi între 
avantajele care îi sunt acordate concesionarului si sarcinile care îi sunt impuse. 

5.2. În consecinţă, concesionarul nu este obligat s ă  suporte cre şterea sarcinîlor 
legate de executarea obliga ţiilor sale, în cazul în care această  creştere rezultă  în urma: 

- unei acţiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate public ă; 
- unui caz de forţă  majoră  sau unui caz fortuit. 
5.3. Concedentul se obligă  să  pună  la dispoziţia concesionarului, la data începerii 

concesiunii, terenul Iiber de orice sarcini. 
5.4. Concesionarul îşi execută  obligaţiile potrivit termenilor si condi ţiilor 

prevăzute în prezentul contract si în acord cu normele legale specifice domeniului de 
activitate respectiv, elaborate de institu ţiile legal abilitate în acest scop, precum si cu cele 
prevăzute în caietul de sarcinî. 

5.5. Concedentul are dreptul s ă  verifice, în perioada derul ării contractului de 
concesiune, modul în care se respect ă  condiţiile si clauzele acestuia de c ătre concesionar, 
acesta din urmă  având obliga ţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informa ţiile, 
documentele si evidentele solicitate. 

5.6. Responsabilităţile de mediu urmăresc respectarea legisla ţiei în vigoare legată  
de protec ţia rnediului înconjurător în exploatarea bunului concesionat şi privesc pe 
concesionar. 

5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, în tot sau în parte, unei 
alte persoane, obiectul concesiunîi. 

5.8. Concesionarul este obligat s ă  realizeze construc ţia în termenele prevăzute în 
caietul de sarcini. 

V. GARANŢI 
6.1. Conccsionarui se obiig ă  ca în terrucn de 90 de zile de Ia ciata seron ări pezentului 

contract s ă  depună  cu titlu cIe garanţie surna dc 6965 Iei reprczcntând surna obiiga ţiei de plal ă  
cătrc conceclerit, sahi1it ă  écacesla pentru primul an de activit1e. 



vI1. RĂSPUNDERI 
7.1. ln cazul nerespect ării totale sau par ţiale ori a execut ării necorespunz ătoare a 

obligaţiilor stabilite în caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea în culp ă  este 
obligată  la daune-interese. 

vIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

9. 1. Prezentul contract de concesiune înceteaz ă  în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei concesiunii; 
b) în cazul în care interesul na ţional sau local o impune, prin denun ţarea unilaterală  de 

către concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului; 
c) în cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concesionar, cauză  ce conduce la 

rezilierea unilateral ă  a contractului de către concedent, cu plata unei desp ăgubiri în sarcina 
concesionarului; 

d) în cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concedent, prin rezilierea 
unilaterală  a contractului de către concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina concedentului; 

e) la dispariţia dintr-o cauză  de forţă  majoră  a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără  plata unei 
despăgubiri. 

f) Pe cale amiabil ă, în situaţia în care cele dou ă  părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest 
sens. 

g ) Alte clauze de încetare a contractului de concesiune far ă  a aduce atingere cauzelor şi 
condiţiilor reglementate de lege. 

Ix. FORŢA MAJORĂ  

10.1. Nici una dintre p ărţile contractante nu r ăspunde de neexecutarea la termen sau!si de 
executarea în mod necorespunz ător - total sau par ţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dac ă  neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei respective a 
fost cauzată  de forţa majoră, aşa cum este definită  de lege. 

10.2. Partea care invocă  forţa majoră  este obligată  să  notifice celeilalte p ărţi, în termen de 
3zile, producerea evenimentului si s ă  ia toate măsurile posibile în vederea limit ării consecinţelor 
lui. 

10.3. Dacă  în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz ă , 
părţile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract f ără  ca vreuna dintre 
ele să  pretindă  daune-interese. 

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

11.  1. In accep ţiunea părţilor contractante, orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinit ă  dacă  va fi trarismisă  la adresalsediul prevăzut în partea 
introductivă  a prezentului contract. 

11.2.  In cazul în care notificarea se face pe caîe po ştală , ea va fi transmis ă, prin scrisoare 
recornandată, cu confirmare de prirnire (A.R.) si se consider ă  primită  de destinatar la data 
rnenţionată  de oficiul po ştal primitor pe aceast ă  confîrmare. 

11.3. Dacă  confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider ă  prirnită  în prirna zi 
]ucră oare după  cea în care a fost expediat ă . 

11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre p ărţ i, dacă  nu sunt 
confirrnate, prin internnediu1 uneia dintre modalit ăţile prevăzute la alineateie precedente. 

XI. LlTiGI 

12.1. irt cazul în care rezolvarea nein ţeieeriicr nu estc posibil ă  pe cae amiabil ă , ele voi fi 
supuse spre soiuţionare instanei judec ă tore şt. de d.rept cornun. 



x1II. CLAUZE FINALE 

13.1.  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ţional încheiat între 
părţile contractante. 

13.2.  Prezentul contract, împreun ă  cu anexele sale care fac parte integrant ă  din cuprinsul 
său, reprezintă  voinţa părţilor si înlătură  orice altă  înţelegere verbal ă  dintre acestea, anterioar ă  sau 
ulterioară  încheierii lui. 

13.3.  In cazul în care p ărţile îşi încalcă  obligaţiile lor, neexercitarea de partea care sufer ă  
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent b ănesc a obligaţiei 
respective nu înseamnă  că  ea a renunţat la acest drept al s ău. 

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un num ăr de 4 exemplare astăzi 
, data semnării lui. 

13. 5  Concesionarul are obliga ţia înregistrării prezentului contract în registru de publicitate 
irnobiliară , în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea lui. 

CONCEDENT 
	

CONCESIONAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 

DIRECTOR DIRECŢIE 
ECONOMICĂ  

ŞEF SERVICIU ADPP 

ing. Lucian Gradea 

NOTA: 
- Bunuri de relur sunt bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat în urrna investi ţiilor 
irnpuse în caietul de sarcini. 
- Bunuri de p;eluare sunt buriuriie care au apar ţieut cesionarului si au fosi utilizate de c ăire acesta pe durata 
concesiueii. 
- Buauri proo:ii sunt bunuriie car3 at; apatinut concesioncruIui si au fost utilizate cie c ătre acesta pe durata 
conces;unii, cu exceptia bunu:jlor c:e preuare. 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 	din 

CAIET DE SARCINI 

privind concesionare prin licita ţie publică  a bunului imobil aparţinând domeniului privat al 
municipiului situat în strada Anton Cincu. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Imobilul ce urmează  a fi concesionat se afla situat în Municipiul Tecuci, strada Anton Cincu, 
CF 109183. 

11.2. Imobilul ce face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat al municipiului având 
suprafaţa totală  St = 1924,00 mp. 

Imobilul se concesionează  în vederea amplas ării sau construirii unui spa ţiu destinat activităţii de 
producţie, de prestări servicii, comer ţ, depozit, locuinţă . 

11.3. Amenaj ările şi construc ţiile ce se vor realiza, corespund din punct de vedere al destina ţiei cu 
planul urbanistic general. 

Cap. 11. MOTIVATIA CONCESIONARII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri - 
terenuri, sunt următoarele: 

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. ,,c, alin. (5), lit. ,,b şi alin. (9) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, cu modif1cările ulterioare; 

- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. L1I. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat în Tecuci, strada Anton Cincu, se concesioneaz ă  pe durata de 49 ani. 

Cap. Iv. INCETAREA CONCESIUNII 

4.1. Încetarea contractului de concesiurie poate avea Ioc în urrn ătoarele sil:ua ţ ii: 

a. 1a expirarea duratei stabiliie în contractul de conccsiune; 

b. Pentiu oazurile de ineres public na ţ ioual sau local, prin rleniiu ţarca unila1eral ă  de către concc-cent cu 
plata unei despgubiri jusle i prealabiie în sarcina coucedentului. 
Daca pă rţilc- nu se înţeleg asupia cuar.turnului desp ă ubirii, urrneaz ă  s ă  se adrescze iistan ţeior 
uclec ă tore şti. 



c. În cazul nerespect ării obiigaţ iilor contractuale de c ătre concesionar, prin rezilierea unilaterai ă  de către 
concedent, cu plata unei desp ăguhiri în sarcina concesionarului; 

d. În caztil nerespect ării obligaţ iilor contractuale de c ătre concedent, prin rezilierea unilateral ă  de către 
concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina concedentului; 

e. La dispari ţia, dintr-o cauza de foi -ţă  majoră, a bunului concesionat sau în caztil irnposibilit ăţ ii obiective a 
concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, lără  plata unei desp ăgtibiri; concesionarul are obliga ţia de a 
notifica deîndată  concedentului despre dispari ţ ia bunului ori despre imposibilitatea de realizaie a activit ăţ ii 
sau serviciului public declarând renun ţarea la concesiune. 

f. Îri situaţia în care interesul na ţional sau local impune răscumpărarea concesiunii; aceasta se poate face 
numai prin Hotărâre a Consiliului Local în baza unei documenta ţii tehnico-economice în care se va stabili 
preţul răscumpărării; în aceast ă  situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune. 

g. Pe cale amiabilă, în situaţia în care cele dou ă  părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest sens. 

4.2. În cazul încetării concesiunii pentru una din cauzele prev ăzute la pct. 4.1. concesionarul are obligaţia 
de a preda concedentului documentaţia tehnică  referitoare Ia obiectivul de investi ţie care urma să  se 
realizeze (sau s-a realizat par ţial sau total) pe terenul concesionat. 

Cap. V. ELEMENTE DE PRET 

5.1. Preţul de pornire la licita ţie al concesiunii este de 3,62 Ieilmp/an. 

5.2. Plata concesiunii se va face trimestrial în termen de 25 ani. 

5.3. Redevenţa anuala va fi indexată  funcţie de indicele de infiaţie comunicat de Comisia Naţională  de 
Statistică  prin Buletinul Statistic de Pre ţuri şi se va achita la termeriul de plată  a primei rate din anul 
următor, prin ordin de plata, numerar, etc. 

5.4. Întârzierile Ia plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,3% lzi de întârziere la suma datorat ă , 
urmând ca pentru întârzierile la plat ă  a redevenţei ce depăşesc 6 luni să  se procedeze la retragerea 
concesiunii iără  a fi necesară  intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu expres). 

5.5. Garanţia de participare la Iicitaţie depusă  de ofertantul câ ştigător, respectiv 10 % din valoarea totala 
stabilită  la preţ  de pornire, se reţine de concedent până  în momentul încheierii contractului de concesiune. 

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR 

Terenul care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de concesionar în 
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea r ămânând proprietatea concedentului ş i 
urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/încetarea contractului de concesiune; acestea constituie 
bunuri de retur ş i revin de drept concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini; în aceast ă  categorie intră  ş i 
btinurile ce au rezultat din investi ţ iile prevăzute în contractul de concesionare precuin ş i bunurile rezultate 
din investi ţii şi moderniză ri efectuate de concesionar Iără  api-obarea concedentului. 

Asupra bunurilor rezultate din investi ţ ii sau rnodernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cti 
aprobarea concedentului, acesta din urma aie diept de preerniune la cump ărare, pre ţul pe care trebuie s ă -1 
p] ătească  fiind egal cu valoaiea contabil ă  actualizată  coriform procedtirilor lcgale; 

Bunurilc proprii, care apar ţ in ccncesionaru!ui (cu excep ţ ia celor realizatc din investi ţii ş i niodernizări 
cfecuate făr aprobarea conceJcniului ) r ăniân în propiie1aea coiicesionarului, acesta putând dispune cie 
cle oiicurn dcre şle. 



Cap. vII. CONDIŢII DE MEDIU 

Concesionaru 1 poart ă  întreaga responsab i 1 itate pentru respectarea prevederi lor Iegale în dornen i u 1 protec ţ iei 
rnediului 

Cap. vIII. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

8.1. Investiţ ia se va realiza în conforrnitate cu prevederile certificatului de urbanisrn ş i va fi asigurată  
pentru gradul 8 de seismicitate. 

8.2. Arhitectura va fi în concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal ş i se va întocmi un Plan Urbanistic de 
Detaliu în vederea ob ţinerii Autorizaţiei de Construire. 

8.3. Se vor folosi Ia finisajul exterior materiale din produc ţia internă  sau din import, care s ă  confere 
personalitate obiectivului ce se va realiza. 

8.4. Amplasarea în teren ca ş i accesele vor fi proiectate astfel încât s ă  se asigure circula ţia în zonă . 

8.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia mediului. 

8.6. Regimul de înălţime ş i tratarea arhitectural ă  va fi în concordan ţă  cu proiectul realizat în acest sens. 

8.7. În cazul rieîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini, concedentul poate rezilia unilateral 
contractul, fàrà somaţie prealabilă  şi fără  a datora daune concesionarului. 

CAP. IX. OBLIGATIILE PARTILOR 

9.1. Concedentul are urm ătoarele obligaţii: 

a. - Să  predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare - primire. 

b. - Concedentul are obligaţia de a nu tulbura pe concesionar în exerci ţiul drepturilor rezultate din 
contractul de concesiune. 

c. - Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarului apari ţia oricărei împrejurări de natură  a afecta 
drepturile concesionarului în măsura în care aceste situa ţii depind în tot sau în parte de voin ţa sa. 

9.2. Concesionarul are următoarele obligaţii: 

a. - să  asigure exploatarea eficace în regim de continuitate ş i permanenţă  a obiectului concesiunii pe 
cheltuiala sa ş i să  despăgubească  pe concedent peritru pagubele produse din culpa sa; 

b. - să  pună  la dispozi ţia coricedentului docurnentele şi informaţ iile cerute de acesta privind obiectul 
concesiunii, modI de desf ăşurare a investi ţiei. 

c. - să  plătească  redevenţa la valoarea, în terrnenul ş i rnodul stabilite prin contractul de concesiune. 

d. - să  realizeze Iucr ările de investiţ ii corespunzătoare proiectului şi avizelor Icgale. 

e. - să  p1ăteasc ă  pe toată  durata concesiiinii inpozitele ş i taxele datoiate siatului ş i Adrninistra ţie Publice 
Locale. 

f. - pe toată  pciioala de derularc a contractului, concestoiiî.ruli nu va piifea sub3onccsio;a, îri tot sau în 
parte unei alte persoane. obieo:ul corcesiuni. 



concesionarul are îiitreaga responsabilitate în ceea ce prive şte respectarea legisia ţ iei în vigoare cu 
privire la P.S.1 .,protec ţ ia iiiediiilui ş i persoanelor. 

h. - la expirarea ternienului de concesiune, coiicesioiiarul este obiigat s ă  restituie în deplin ă  proprietate, 
iiber de orice sarcin ă , bunul coiicesioiiat. 

Î. - îii termen de 30 zile de la îiiclieierea coiitractului de concesionare, concesionarul are obliga ţ ia de a 
înscrie coiicesiuiiea, pe cheltuiala sa, în documentele de piiblicitate irnobiliara (carte funciar ă). 

j. - să  constituie în termen de 90 de zile de Ia îiiclieierea contractului, cu titlu de garan ţie, o sumă  fixă  
reprezeiitâiid o cot ă  parte din surna obligaţ iei de plata de către concedent, stabilit ă  de acesta ş i datorată  
pentru prirnul an de activitate. 

Garanţia va fi depusă  în contul concedentuluî. 

k. - garanţia se va restitui dup ă  achitarea integral ă  a preţului concesiunii. 

1. - concesionarul este obligat s ă  realizeze obiectivul de investi ţii în scopul căruia s-a realizat concesionarea 
terenului. 

m. - achitarea integral ă  a debitelor pe care le are fa ţă  de bugetul local. 

Cap. X. RASPUDEREA PARTILOR 

În toate cazurile de încetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat s ă  predea 
concedentului documenta ţiile tehnice referitoare Ia obiectivele de investi ţii nerealizate sau realizate par ţial 

În cazul nerespectării de către una dintre par ţi a prevederilor contractului de concesiune, partea în culp ă  
datorează  celeilalte părţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de concesiune sau 
corespunzător legislaţiei specifice în domeniu; desp ăgubirile sunt cumulative ş i nu exclusive. 

Situaţiile de forţă  majoră  exonerează  de răspundere partea care le invoc ă  ş i dovedeşte în condiţiile legii; 
apariţia cazurilor de for ţă  majoră  trebuie comunicată  în termen de 5 zile de la apari ţie, comunicarea 
urmând a fi însoţită  de documentele care atest ă  cazul de forţă  majoră; în lipsa acestor documente 
constatatoare, partea care a invocat cazul de for ţă  majoră  nu va fi exonerată  de răspundere; în cazurile de 
forţă  majoră  invocate ş i dovedite ca atare, p ărţile vor conveni Ia decalarea obliga ţiilor cu perioada afectat ă  
de forţa majora. 

Cap. XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul ării contractului de concesiune ş i care nu se pot solu ţiona 
pe cale amiabilă  vor fi supuse spre solu ţionare instan ţelorjudecătoreşti cornpetente. 

Cap. X1I. DISPOZITII FINALE 

12.1 Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesionare. 

12.2 După  coucesionare , realizarea obiectivului de investi ţii se va face nurnai pe baza unui proiect Iegal 
avizat, aprobat ş i a autorizaţiei de construire ernis ă  de organele cornpetente în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 50/1991, republicat ă. Soluţiile prezentate o data cu depunerea op ţiunilor, în cazul adjudecării 
Iicila ţiei, nu reprezint ă  aprobarea acestora ş i nu exonereaz ă  pe câştigător de ob ţinerea avizelor ş i 
acordurilor legaîe din partea organisnielor si•abilitc în eliberarea acestora (exernplu avizul Cornisiei de 
urbanisrn, autorizaţ ia de construc ţie,  

12.3 Ob ţ increa tuturor avizelor tehnice defînitive pentru realizarea ş i fi:icţioiarea 3nvesiiii1or privesc pe 
concesionar. 

124 Tcate lucrărilc privind :rcordarea ]a rc ţe]cle t&uuco-cdilitare cxisiente ş i obţ inerca acordului de la 
dci:i:îiorii acesicira cirves: jc 



12.5 Concesionaru] este ob]igat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activit ăţ ii în scopu] 
căreia a fost concesionat terenul. 

12.6 Concedentul are dreptul ca prin îrnputernici ţ ii să i să  urmă rească  mersul Iucrărilor de construc ţ ii în 
vederea asigurării calităţ ii ş i stabilităţ ii cât ş i încadrarea în termenul de punere în func ţ ionare stabilit prin 
actul de concesionare. 

12.7. Caietul de sarcini, inclusiv toate docurnentele necesare Iicita ţ iei se pun la dispoziţ ia solicitantului 
contra cost, în valoare de 50 Iei. 

12.8.Taxa de participare la licita ţie este de 100 lei. 

12.9. Participarea la licita ţie a ofertan ţilor este condiţ ionată  de achitarea integrala a debitelor pe care le au 
fata de bugetul local, achitarea docurnenta ţiei de licitaţ ie şi a garan ţiei de participare, în cuantum de 1 0% 
din valoarea total ă . 

12. 10. Daca din diferite motive Iicita ţia se amână, se revocă  sau se anulează, decizia de amânare, revocare 
sau anulare nu poate fi atacată  de ofertan ţi. 

Ofertan ţ ilor li se va înapoia în termen de cinci zile garan ţia de participare la licita ţ ie şi contravaloarea 
documentaţiei de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate Ia Prim ăria Municipiului Tecuci. 

Prin depunerea documentelor de participare Ia licita ţie, toate condi ţiile impuse prin caietele de sarcini se 
consideră  însu şite de ofertant. 

12.11. În vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie s ă  facă  dovada pl ăţii 

• garan ţiei de participare la licita ţie, în sumaI7412 lei reprezint ă  10% din valoarea total ă  a 
preţului de pomire la licitaţie a terenului, 

• caietul de sarcini aferent licitaţieî, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în suma de 
5Olei. 

• taxa de participare la licita ţie în suma de 100 lei. 

Nu vor participa la Iicita ţie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

• au debite faţă  de UAT Municipiul Tecuci; 
• sunt în litigii cu UAT Municipiul Tecuci; 
• au fost adjudecători ai unei licita ţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Prim ăria 

Municipiului Tecuci, din vina lor. 
o au datorii bugetare fata de DGFP, UAT Municipiul Tecuci. 

Garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini ş i taxa de participare Ia Iicita ţie se vor achita Ia 
casieria Primăriei Municipiului Tecuci. 
Restituirea garan ţ iei în cazul ofertan ţilor cai-e nu au adjudecat se efectueaz ă  la cerere. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR 

I~~ 



Anexa nr. 4 la HCL nr. 	din 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

1. 	Licitaţia publică  organizată  pentru concesionarea unui Imobil situat în rnunicipiul 
Tecuci, strada Anton Cincu, în suprafa ţa de 1924,00 rnp, cu destinaţia prestări servicii, activităţ i producţie, 
depozit, corner ţ, se va desfaşura în data de , ora  , la sediul 
Primăriei municipiului Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face până  la data de  
ora 9.00, la registratura Prim ăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
In vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la licita ţie, în sumă  de 1 0% din valoarea total ă  a terenului, calculat ă  la 
preţul de pornire, depus ă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 
lei, la casieria primăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria prim ăriei. 
Preţul de pornire la licitaţie este de: 
- 3,62 lei/mp/an 
Ofertanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci dou ă  plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior care vor con ţine: 
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele documente: 
- copie xerox dup ă : 
Pentru persoane juridice 
- act constitutiv al societăţii(statut!contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregistrare la Registrul Comerţului. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu UAT Municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, UAT 
municipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma original ă ; 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor 
şi nu de ace ştia personal. 
- copie xerox dup ă  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie 
şi a garanţiei depuse. 
Pentru persoane fizice. 
- actul de identitate 
- copie xerox după  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licita ţie 
şi a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu UAT Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazu] în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţi]or 
şi nu de ace ştia persona]. 
- certificat fisca] prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datoii bugetare faţă  de DGFP, UAT 
Municipiul Tecuci. 
Certicate1e fiscale vor fi e]iberate si de institulii]e ahiiitate din localitatea de re şedinţă  a 
oferIL-aliiiiluÎ ş i vor fi depuse în forrna crigiral ă . 
- Ofertele clepuse de persoanc care nu particip ă  la ]icitaţ ie în data stabi]ită, nu vor E. luate îri 

calcul, urinând a f returnate. 



I. 	DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI. 
Se începe licitaţia parcurgând urm ătoarele etape: 
1. se verific ă  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garanţiei, a caietului de sarcini şi a 
documentaţiei pentru licitaţie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de 
identitate/adeverinţei. 
3. se verifică  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor 
ce au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie). 
4. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a facut cea mai mare ofert ă . 
5. în cazul în care două  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune în 
termen de 1 5 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat câştigător, va fi cei cu oferta financiar ă  
mai mare. 
6. comisia de organizare şi desiăşurare a licitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în 
două  exemplare. 
7. Părţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă  adjudecare, în vederea încheierii contractului 
de închiriere, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar câtig ătoru1 va pierde 
garanţia care se va face venit la buget local. 

De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfa şurarea licitaţiei, este 
înscris un singur ofertant, licitaţia se amână. La următorul termen daca va fi înscris ace1ai unic 
ofertant acesta va fi declarat câtig ător in condiţiile in care documentaţia va fi completa si va 
corespunde caietului de sarcinî. 

In ambele cazuri se va organiza o nou ă  licitaţie, cu respectarea prezentei metodoiogii, în 
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 

Neseninarea de c ătre adjudec ător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea 
garanţiei de participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren 
pentru o nouă  licitaţie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garan ţia depusă  
pentru înscrierea la licita ţie se va reţine şi va constitui avans din pre ţul de vânzare datorat de 
cumpărător. 

Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu UAT municipiul Tecuci. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 

ŞEF SERvlclu ADPP 

Lucian Gradea 
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARÂ 	 Nr. 7629 
Ziva 	11 

PENTRU iNFORMARE 	 Luna 04 
Anul 2017 

AN.cI.. 	Oficiul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară  GALATI 
rj 	 Biroul de Cadastru ş i Publicitate Jmobiliară  Tecuci 

A. Partea l. Descrierea imobilului 
Nr. CF vechi:812 

TEREN lntravilan 
	

Nr. cadastral vechi:720 

Adresa: Loc. Tecuci. lud. Galati 
Nr. Nr cadastral l suprafaţa* (mp) l 	Observaţii / Referinţe crt Nr. 

A 109183 1.924 lTeren imprejmuit; 

B. Partea 11. Proprietari ş i acte 

lnscrieri privitoare la dreptul de proprietate ş i alte drepturi reale Referinţe 

779 / 27/03/2000 
Contract De Schimb nr. imobiliar aut. 1039, din 24/03/2000 emis de BNP l Guritoiu; 

B1 lntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu juridic schimb, dobandit prin 
Conventie, cota actuala 1/1 

Al 

1) MUNICIPIUL TECUCI 
7629 / 11/04/2017 
Act Administrativ nr. adresa nr.15279, din 10/04/2017 emis de Municipiul Tecuci; 

82 Se noteaza repozitionarea imobilului Al 

C. Partea 111. SARCINI. 
lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, 	 Referinţe drepturi reale de garan ţ ie ş i sarcini 

NU SUNT 
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Carte Funciară  Nr. 109183 ComunaloraşlMunicipiu: Tecuci 

Anexa Nr. 1 La Partea l 

Teren 

Nr cadastral jsuprafa ţa (mp)*l Observa ţ ii / Referin ţe 

109183 1 	1.924 

upraraa ese aeerminaa in pianui ae proieciie ereo Iu. 

DETALII LINIARE IMOBIL. 	• 

Date referitoare la teren 

crtl 
Categorie 

tă  folosinilan1 
curti 

llntral 
ţv 

Suprafa ţa 
(mp) i 	Tarla Parcel ă  Nr. topo j 	Observa ţ ii / Referin ţe 

DA  
( 	

1.924 
 constructii 

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt ob ţ inute din proiecţ ie în plan. 

Punct 
început 

Punct 
sfârş it 

Lungime segment 
( 	(m) 

1 2 52.961 
2 3 7.1 

3 4 5.0 
4 5 26.809 

5 6 57.844 

6 1 33.785 
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiec ţ ie Stereo 70 ş i sunt rotunjite la 1 milimetru. 

Distanţa dintre puncte este format ă  din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. 
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Carte Funciară  Nr. 109183  Comuna/Ora şlMunicipiu: Tecuci 

Certific că  prezentul extras corespunde cu pozi ţ iile in vigoare din cartea funciară  original ă , păstrată  de acest 
birou. 
Prezentul extras de carte funciar ă  este valabil la autentificarea de c ă tre notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum ş i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa ţ iile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliar ă  cu codul nr. 255. 

Data soluţ ionă rii, 	 Asistent Registrjator, 	 Referent, 

12-04-2017 	 VERONICA MlQ4 IFTIMIE 

Dataeliberă rii, 	 REER 
L u(parafa şisrn tLf 	 t1 
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Q 
,- 
c 

--- 

st 

A. Date referitoere Ia teren 
Nr. parcela Ţ  Categoria de Suprafata Mentiuni J folosinta (mp)  

I A 1924 • 

Teren imprejmuit 

Total • 	• 	1924 

B. Date referitoare la constructii 
Cod Destinatie Suprafata construita •. 	 Mentiuni la sol (mp) 

Total  _____________  
a irnobiu1ui = 1924 mp 

Supra 	din act = 1924rnp 
Executant 

fn 
Inspectoi- 

polpm v Confirin 
illaci 

; 
1 	ibii 	,i •i,., .,,..i, 	,Ii 	adii.l 

corCiiCCtC CCCS1CIii Ci 	CMitCC iJic. Zia 

Dat Si,nipii BCPi 

xanr.L35 

PLAN DE AMPLASAMENTSI DELIMITARE A IMOBILULUI 

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului 

720 1924 mp LocalitateaTecuci,jud. Galati 
Carte funciara nr. Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

TECUCI 

484622 

46 

CY 

484508 	
484508 



Q 
,- 
c c 

484622 

t l 

cf 
Cf  ,065 

s -.--.--. 

A. Date referitoere la teren 
Nr. parcela Categoria de Suprafata Mentiuni folosinta (mp)  

1 A 1924 
Teren imprejmuit 	: 

. Total • 1924 

B. Date referitoare la constructii 
Cod Destinatie Suprafata construita Mentiuni Ia sol (mp)  

Total  
Suprafata totala masurata a imobilului = 1924 mp 

Suprafata din act= 1924 rnp 
Exccutant 	 e lnspector 

	

P opa C 	ore 

	

11 exectilitreil il. , 	at 	iilo 	tzza 	fn 
Ciiacm c:ciiduccrea iuobd UU 	n baza dc dalc i 

) 	Ul 	ului ca(h 11 (l 2 
( 	.r 

a 

Seoaa1urasiucuh, 

(T 	şi Publicitate lniobi 	a 
i 	... J Nume nume: NECHITA C 	NE 

Data: (0.032017 Snpda BCP! 	Ji: 	:cTOR CADAS 	SN1OR 

Anexa nr.1.35,  

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOB1LULUI 
scara 1: 1000 

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului 

720 1924 mp LocalitateaTecucijud. Galati 
Carte funciara nr. 	 . Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

TECUCI 

,484622 

1. 

484508 	 484508 


