ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MIJNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA NR.
DIN
.06.2017
Privind : aurobarea revoc ării HCLnr.148 din 28.11.2016 Drivind pre1unirea
contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatie de locuinte, proprietatea UAT
Municipiului Tecuci,
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3o.CP /d06.201 7;
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată în
datade 09.06,.2017;
Având în vedere:
adresa nr . 1 0622/20 1 6/14.02.20 1 7 emis ă de către Instituţia Prefectului Jude ţului
Galaţi;
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.355? /&.06.20l7;
- raportul de specialitate întocmit de
Compartimentul Juridic, înregistrat sub
nr.3OJ7f /.06.2017
- raportul/rapoartele de avizare aI/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 ,4 si 5;
In baza prevederilor:
- Art. 36 alin 2 lit.c) si alin 5 lit.a) si art.124 din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 9 alin 1 lit.e) din Legea nr.340/2004 privind institu ţia prefectului, cu
modificările si complet ările ulterioare;
-art.45, alin 3 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Se aprobă revocarea HCL nr. 148/28.11.2017 privind prelungirea contractelor de
comodat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, proprietatea UAT Municipiului Tecuci,
Art.2. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municipiului Tecuci.
1REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DIACONU VASILE

SECRETAR.
jr. VALERICA FOTACHE

e----

RO M Â N I A
JUI)E ŢUL GALAŢI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR._____
DIN e2f.06.2017

Privind: aprobarea revoc ării HCLnr.148 din 28.11.2016 privind
pre1unirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatie de
Iocuinte, proprietatea UAT Municipiului Tecuci,
Prin adresa 10622/2016/14.02.2017 Instituţia Prefectului Jude ţului Galaţi, în
baza prevederilor art.19 lit.e) din Legea rir. 340/2004 cu modific ările si
completările ulterioare, aduce la cunotin ţa consiliului Local Tecuci, c ă
efectuând controlul legalit ăţii hotărârilor adoptate de c ătre Consiliul Local
Tecuci din sedinta ordinar ă din data de 28.1 1.2016, a constatat c ă în ceea ce
privete HCL ri. 1 48/2 8. 1 1 .20 1 6 privind prelungirea contractelor de comodat
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, proprietatea Municipiului Tecuci, a fost
adoptată cu încălcarea legii, pe motivul c ă bunurile proprietatea UAT
Municipiul Tecuci, pot fi date în comodat doar unor institu ţii/persoane juridice
de interes public, nonprofit.
În urma discuţiilor cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului Jude ţului
Galaţi, în care instituţia noastră a argumentat c ă HCL nr.148/28.11.2016 este de
aprobare a unor contracte de comodat, aprobate tot prin hot ărârea consiliului
local, care în urma controlului legalit ăţii efectuat de c ătre Instituţia Prefectului
Galaţi, a fost considerat ă ca legal ă. Deci suntem în situaţia în care hotărârea
consiliului local de aprobare a contractelor de comodat este legal ă, iar
prelungirea lor este considerat ă ca nelegal ă.
Dei s-au adus argumente în sus ţinerea legalit ăţii acestei hotărâri,
Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi insistă în revocarea acesteia, fapt pentru
care , pentru a evita un proces consider ăm că este oportun ă promovarea unui
proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.148/28.11.2016.
P 1 :MĂ R
Cătălin Constanin [urdubae

ROMÂNIA
JUT)EŢUL GALAŢI
COMPARTIMENT Jt)RIDIC
RAPORT DE SPECIALITATE
NR. 322/a/06.2017

Privind: aprobarea revoc ării HCLnr.148 din 2811.2016 privind
prelun2irea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatie de
locuinte, proprietatea UAT Municipiului Tecuci,
Art. 124.din Legea nr.21512001 republicată în 2007 cu modific ările si
completările ulterioare, prevede:,, Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da
în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate
publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice far ă scop
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate public ă ori
serviciilor publice.
Art. 1 9 alin 1 lit.e) din Legea nr.340/2004 privin institu ţia prefectului, cu
modificările si completările ulterioare, prevede c ă în calitate de reprezentant al
Guvernului, prefectul îndepline şte următoarele atribuţii principale: verific ă
legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ţean, ale consiliului local
sau ale primarului;
Art.36 alin 2 lit.c din Legea nr.215/2001 republicat ă în 2007 cu
modificările si completările ulterioare, prevede : ,, consiliul local exercit ă
următoarele categorii de atribu ţii: atribuţii privind administrarea domeniului
public şi privat al comunei, ora şului sau municipiului;
Art.36 alin 5 lit.a) din ace1ai act normativ prevede c ă: ,, consiliul local
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate public ă a comunei, oraşului sau municipi1ui, dup ă caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condi ţiile legii;
Având în vedere aceste aspecte consider ăm că proiectul de hot ărâre
îndep1inete condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem, spre dezbaterea
i aprobarea consiliului local.
Compertiment Juridic
Nicoltnaru

