
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL- 

HOT Ă RÂREA Nr._ 
Din 	 2017 

Privind: trecerea unui imobil (teren) situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul privat al 
municipiului Tecuci, în domeniul Dublic al acestuia. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul munici,piului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:2 	€ 

Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrun
7/ 

 it în şedinţă  / 
	

j,data 
de 	 2017; 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, // înrgistrat ă  sub nr. 
J Având în vedere raportul de specialitate nr 	 €W. 2întocmit de Serviciul 

administrarea domeniului public si privat; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de coniisiile de specialitate 
Având în vedere prevederile art.8, alin.1 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea public ă  

şi regimul juridic al acesteia; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c, din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicat ă  în 2007; 
In baza art. 45, alin.3 şi art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicat ă  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  trecerea unui imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci, 
în domeniul privat al acestuia, identificat conform anexei 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Anexa 1 face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Art.3. Incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă  se abrogă . 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

SECRETAR 
Jr.Valerica Fotache 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din  /' . C  2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: trecerea unui imobil (teren) situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul privat al  

municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia. 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este format din teren 
in suprafata de 100 mp situat in Tecuci str. Gheorghe Petrascu nr.64-66.Acesta face 
parte din domeniul privat al municipiului Tecuci fiind inregistrat in cartea funciara a 
108443 a localitatii . 

Terenul se afla la limita de sud vest a fostei cazarme .Prin adresa societatii 
Apa Canal Galati inregistrata la municipiul Tecuci sub numarul 31184/2017 a fost 
solicitata modificarea cartii funciare in care este inscris terenul ce face obiectul 
prezentului proiect de hoitarare asa incat acesta sa fie inclus in domeniul public al 
municipiului Tecuci. 

Pentru eligibilitatea proiectului de reabilitare si extindere a infrastructurii de 
apa si canalizare terenul respectiv,ce va deservi statiei de repompare, trebuie sa 
apartina domeniului public. 

In vederea inceperii procedurilor privind accesarea fondurilor europene 
terenul trebuie sa treaca din domeniul privat in domeniul public al municipiului 
Tecuci. 

Având în vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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R O M Â N I A 
JUDEJUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.Q z  din / . 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: trecerea unui imobil (teren) situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul privat al  

municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 

2007 privind administra ţia publică  locală, consiliul local administreaz ă  domeniul 

public şi privat al localităţii. 

Potrivit prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea 213/1998 privind proprietatea 

publică  şi regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul privat în domeniul public 

al localităţii a bunurilor imobile se face prin hot ărârea Consiliului Local. 

Având în vedere cele de mai sus, consider ăm că  proiectul de hotarare 

indeplineste conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 

Gradeâ E°ucian 
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