
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIULLOCAL- 

HOT Ă RÂREA Nr. 
Din 	 2017 

Privind: transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asocia ţiei United Cristian Aid - 
Bunul Samaritean a unor bunuri apar ţinând municipiului Tecuci. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui5j9. ce 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în 

data de__________________ 
Ayând în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

Având în vedere raportul de specialitat9 întocmit de Serviciul Administrarea 
Domeniului Public si Privat, înregistrat sub 

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 124 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, republicată  în 
2007; 

- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei publice 
locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  transmiterea în folosinţă  gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei 
United Cristian Aid - Bunul Samaritean a unor bunuri (tractor U650 cu remorca) apar ţinând 
municipiului Tecuci,identificat conform fisei anexa 1 la hotarare. 

Transmiterea în folosinţă  se face pe o durata de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin 
acordul părţilor. 

Art.2. Asigurarea reviziei,reparatiilor,asigurarii obligatorii, inspectiei tehnice si 
inregistrarii cad in sarcina exclusiv ă  a Asociaţiei United Cristian AID - Bunul Samaritean. 

Art.3. Transmiterea în folosinţă  se face pe baz ă  de protocol de predare-primire în care 
se vor specifica obliga ţiile părţilor. 

Art.4. Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare prezentei hot ărâri 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.6 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞ DINTE DE ŞEDINŢĂ  

SECRETAR, 
Jr. Va erica otache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din 	 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asocia ţiei United 
Cristian Aid - Bunul Samaritean a unor bunuri apar ţinând municipiului Tecuci. 

Bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare apartin 
municipiului Tecuci si au deservit activitatii Serviciului Public Local de Asistenta 
Social.Acesta le detine si la aceasta data in baza Protocolului 45070/2014 dar se 
gasesc intr-o stare avansata de uzura. 

Prin Adresa înregistrat ă  sub nr. 29943/20 1 7, Asociaţia United Cristian Aid 
—Bunul Samaritean , solicită  atribuirea unui tractor necesar la transportul 
deseurilor lemnoase. 

Asociaţia United Cristian Aid —Bunul Samaritean din Nicoresti ,judetul 
Galati este iriregistrata in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa 
Judecatoriei Tecuci ,la data de 10.10.2003 ,pozitia 1. 

Asociatia este caritabila avand drept scop imbunatatirea calitatii vietii 
oamenilor saraci si a copiilor strazii. 

Conform declaratiei asociatiei tractorul impreuna cu remorca va fi folosit 
exclusiv in scopul indeplinirii activitatilor asociatiei si intr-ajutorarii beneficiarilor 
acesteia. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hot ărâre. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 

:. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	din 	ocP. ÔC. 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: transmitereaînfolosinţă gratuită,petermenlimitat,Asocia ţieiUnited 
CristianAid - BunulSamariteana unor bunuriapartinândmunicipiuluiTecuci. 

În conformitate cu art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul local poate da în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat,bunuri mobile si 

imobile din proprietate public ă  sau privata locala, persoanelor juridice f ără  scop 

lucrativ,care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica. 

Bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare , apar ţin 

municipiului Tecuci. 

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

îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 
Ludea 

LG 
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ROMANIA 	 - 

. .. 
	 805300 TECUCI, str. Elena Doamna, nr.2, JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL TECUCI 	 Tel /Fax 0236 820052 

e-mail: primari3municipiuItecuci.ro 
WEB: www.municiplultecuc.com  

SERVICIUL PUBLIC LOCAL 	

f. emaiI:asistenta_socia1amunicipiu1tecuci.ro 
DE ASISTENTA SOCIALA  
NR. 4570/12.06.2017 

iUNlCp 	TECUCI 

p MI M,,1~ 

~106 Nr- 

CATRE, 
1fMARIA MUCIPIULUI TECÙÙf  

Iu atentia : do 	iPrirnar, Hurdubae Catalin-Constantin 
,. 	

Referitor 1a: adresa domnului Melinte Ionel, reprezentant al 
Asociati6unu1 Samaritean, inregistrata sub nr. 29943/07.06.2017 
Document emis de: Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci 

Urmare adresei domnului Melinte Ionel inregistrata la Primaria mun. Tecuci 
sub nr. 29943/07.06.2017 prin care solicita tractorul Universal U650 cu remorca, va 
comunicam urmatoarele: 

Prin HCL nr. 209/30.10.2014 a fost transmis in administrarea Serviciului Public 
Local de Asistenta Sociala Tecuci un tractor U650 cu remorca. 

Conform art. 1, alin. (2) din HCL nr. 209/3 1 . 1 0.20 1 4 transmiterea in folosinta se 
face pe o durata de 3 ani. 

Raportul de specialitate intocmit de Administrarea domeniului public si privat 
inregistrat sub nr. 38077/27.10.2014 prevede ca bunurile mobile ce fac obiectul 
prezentului proiect de hotarare apartin municipiului Tecuci. 

In prezent tractorul U650 se afla in curtea Serviciului Public Local de Asistenta 
Sociala Tecuci si prezinta defectiuni tehnice. 

Director. exec 
Manole Mai Intocmit, 

Ilinca Cristina 
LOCAL 

SOCIALÀ 



Asocia ţia 

BUNUL ir  SAMARITEAN 

or Ï4 1ClPliJ. TCtJ 

L 	Lj7  

Asociaţia Bunul Samaritean 
Com. Nicoreti,jud. Gala ţ i 
Preedinte: Melinte Claire 

Tel fix: 0236 867105 
Mobil: 0768821843 

www.fundatiabunulsamarjtean.jnfo 

E(VICIJL pJ5LIC LOCAL 
Ţ CUCJ 

tre Primaria Municipiului Tecuci, j ude ţulGahi 
În atenţia domnului Primar Cătălin Hurdubae, 

Subsemnatul Melinte Ionel, reprezentant aI Asocia ţia Bunul 
Samaritean, înfiinţată  în anul 2000, cu sediul in com. Nicoreti, jud. Gala ţi, va rog 
a binevoi aprobarea cererii noastre. 

Venim cu rugămintea de a-ne oferi în sprijin tractorul Universal U650 cu 
remorca, care ne v-a ajuta enorm în efectuarea treburilor gospod ăreti, foarte 
esenţiale pentru buna desfă urare a activităţilor asociaţiei noastre, cum ar fi 
transportul si tocarea deeuri1or lemnoase pentru înc ălzirea locuinţelor sociale si a 
apei calde menajere, foarte necesar ă, mai ales pe timpul iernii. 

In speranţa că  solicitarea noastră  va fi soluţionată  pozitiv, în numele întregii 
noastre asociaţii - Asociaţia Bunul Samaritean, vă  mulţumim anticipat! 

Cu deosebit respect, 

Melinte Ionel - Vicepre şedinte 

Asociaţia oferă  următoarele servi 
următoarele serviciiprincipale: 

nd în componen ţa 

Centru de îngrjire si asistenţăpentrupersoane adulte cu dizabilit ăţi, este 
o locuinţăpentru 16 adul,ti cu dizabilităţi. Centrul este înjiinţat în anul 2003, oferă  
dragoste găzduire, îngrjire personală, educaţie, terapie şi socializare pe o 
perioadă  nedeterminată. 

Centru de zipentru copiiproveni ţi dinfamilii defavorizate, afost înjiinţat 
în anul 2007, este adresatzilnic unui număr de 40 de copii de vârstă  scola.rà. 
Copii benejiciază  de doua mesepe zi, dus, schimb de h ăinuţe, sprjin in efectuarea 
temelor, jocuri educative i distractive, consilierepsihologică  si, nu in ultimul 
rând, afecţiunea si dragosteapersonalului centrului. 



MUNICIPIULTECUCI 20.06.2017 

FISA MIJLOCULUI FIX 

Nr. inventar: 5004 Grupa: 

Nr. documentului de provenienta: 91 2.3.2.2.5 - tractoare pe roti si pe seniie. 
Valoarea de inventar: 278.19 
Valoarea amortizata: 278.19 

Denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice: 

TRACTOR U650 GL 05 JBC / SERV.PUBL.ASIST.SOC 

Detalii: Codul de clasificare: 2.3.2.2.5 

Transferat la gestiunea ECOPRES.T TEC SRL-nota transfer intre Data darii in folosinta: 30.04.2009 
gestiuni nr. 22965130.11.2013 Anul: 2009 

Luna: apriiie 

HCL23/26.02.2009, protocol58924I3O.04.2009 Data amortizarii complete: 01.04.2014 

Anul: 2014 

Luna: aprilie 
Durata normala de functionare: 60 luni 

Cota de amortizare: 

Documentul (data, Operatiune Buc. Pret Valoare Observatii 
felul,_nr.)  

2 3 4 5 6 7 

Preluare Stocuri lntrare in gestiune 1.00 278.19 278.19 PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
lnitiale 91/01.01.2013  
Preluare Stocuri Amortizat la data 01 .01 .201 3 1.00 278.19 278.19 PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
lnitiale 91/01.01.2013  
CONTR COMODAT dat la SC ZONE VERZI TEC-in 1.00 278.19 278.19 tractor marca U650 
NR 15001/24.05.2013 folos gratuita nr.inmatric.41.GL.6732 serie motor 
ZONE VERZI 710738 capac cilindrica 4760 cmc, 

culoare portocaliu 

pV 1589/04.06.2013 preluat de la SC Zone Verzi Tec 1.00 278.19 278.19 conf HCL 76/24.05.2013 privind 
pred-primirea bunurilor concesionate 
prin ctrconcl03l60/07.11.2011 si 
77/24.05.201 3 privind modific anexei 
1 la ctr concesiune 1 031 60/201 1 

Nota de Transfer intre Trasfer intre gestiuni 1.00 278.19 278.19 Transfer de la gestiunea DOMENIUL 
Gestiuni PRIVAT la gestiunea ECOPREST 
22965/30.11.2013 TEC S.R.L. 

Nota de Transfer intre Trasfer intre gestiuni 1.00 278.19 278.19 Transferde la gestiunea ECOPREST 
Gestiuni TEC S.R.L. gestionarul ECOPREST 
209/30.10.2014 TEC S.R.L. la gestiunea SERV. 

PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA 
SOCIALA gestionarul SERV. 
PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA 
SOCIALA 

(. 
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