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HOT Ă RÂREANr. 
Din 	 2017 

Privind: închirierea prin licita ţie publică  a unei suprafeţe de teren apar ţinând domeniului public al 
municipiului, situată  în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918, nr 77. 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :i?32,6din , ,2_-. 	2017 
Consiliul 	local 	al 	municipijilui 	Tecuci, 	judeţul 	Galaţi, 	întrunit 	în 

edinţă 	tp în data de/3 12- 2017; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr.3ş —din 	 2017 
- raportul de specialitate întocmit de SADPP înregistrat sub nr.O$ îF din  
2017; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.  

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,a, b,,. şi art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea 
2 l 5/200 1, a administra ţiei publice locale, republicată  în 2007; 

In baza art. 45, alin. (3) şi art. 115,  alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 2 1 5/200 1 a administra ţiei 
publice locale, republicat ă  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  închirierea prin licita ţie publică  a unui teren cu suprafa ţa de 1 mp, situat 
în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918,  nr.77, identificat conform anexei rir. l la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Condiţiile de închiriere sunt cele menţionate în contractul - cadru, anexa 2 Ia 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  caietul de sarcini şi instruc ţiunile pentru desfăşurarea licita ţiei, conform 
anexei 3 la prezenta hot ărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire a1 licitaţiei este de 25, 00 lei /mp/lună . 

Durata închirierii se face pân ă  la data de 3 1 . 1 2.20 1 8 cu posibilitatea prelungirii acesteia. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grij a Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PREŞEDNTE DE ŞEDINŢĂ  

ECREJAR 
Jr Va]erica Foich 

F e  

( 



PRIMAR, 
Cătă iin Constantin Hurdubae 

Ale 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.Odin 	2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: închirierea prin licita ţie publică  a unei suprafe ţe de teren apar ţinând 
domeniului public al municipiului, situată  în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 
1918,nr.77. 

Imobilul (teren) situat în strada 1 Decembrie 1918,  nr.77, apar ţine domeniului 

public al municipiului Tecuci. Acest imobil g ăzduiete sediile mai multor partide 

politice. 

Prin adresa nr. 63 149 UNPR solicit ă  închirierea unui mp în vederea 

amplasării unui totem cu însemnele partidului. 

Pentru asigurarea dezvolt ării activităţilor de publicitate de pe raza 

municipiului Tecuci, este necesar ă  închirierea acestui imobil (teren) care va aduce 

fonduri la bugetul local. 

Conform prevederilor legale închirierea bunurilor apar ţinând municipiului 

se face prin licita ţie publică . 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre. 



R O M Â N 1A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT 

Nr. 	din ,/ ţ 2- 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: închirierea prin licitaţie publică  a unei suprafeţe de teren apar ţinând 
domeniului public al municipiului, situată  în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 
1918, nr.77. 

Imobilul (teren), situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.77, 
aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci. 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,a,b. şi art. 123 alin. 1 şi 
2 din Legea 215/2001, consiliile locale hot ărăsc cu privire la închirierea bunurilor ce 
fac parte din domeniul public sau privat; 

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

DIRECTIA ARHITECT SEF, 
Arhsi1iccii 

ŞEF S RVICIU, 
LuGradea 

CONSILIER, 
Vasile Cezar Baras 

(/! 



;nexa nr. 3 la HCL nr 

CAIETD. SARCINI 

privind închirierea Unui imobil - teren situat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 
1918. nr.77. 

CAP. I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII : îl constituie închirierea imobilului (teren) situat în Tecuci, 
str. 1 Decembrie 1918,  nr.77, compus din teren ci suprafa ţa 1 mp, pentru activitate de publicitate 
- totem însemne partid. 

Cap. 11. MOTIVATIA ÎNCHIRIERII 
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun închirierea unor bunuri 

terenuri, sunt următoarele: 
- prevederile art. 36, alin. (5) lit. a,b şi art. 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată  în 2007; 
Inchirierea se face prin licita ţie publică, organizată  în condiţiile legii. 

Cap. 111. ELEMENTE DE PREŢ  
111. 1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 25,00 lei /mp!lună . 
111.2. Garanţia de participare la licitaţie este de 300 lei. Garan ţia de contract depus ă  de ofertantul 
câştigător reprezint ă  cuantumul chiriei pe trei luni si se reţine de proprietar până  în momentul 
încheierii contractului de închiriere. 

Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU 

Chiriaşul poartă  întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul 
protecţiei mediului. 

CAP. V. OBLIGATIILE PĂRTILOR. 

V.1. Proprietarul are urm ătoarele obliga ţii: 

a. - Să  predea chiriaşului bunul închiriat pe baza unui proces verbal de predare - primire. 

b. - Proprietarul are obligaţia de a nu tulbura pe chiria ş  în exerciţiul drepturilor rezultate din 
contractul de închiriere. 

V.2. Chiriaşul are următoarele obligaţii: 

A. - achitarea integral ă  a debitelor pe care le are faţă  de bugetul local. 

b. - să  achite chiria, la valoarea adjudecat ă  si impozitul datorat conforrn Codului fiscal.; 

c. - să  achite integral debitele pe care le are fa ţă  de bugetul local până  Ia data licitaţiei. 

d. - să  elibereze spaţiul în cazul în care acesta prime şte altă  destinaţie (concesionare, vânzare, 
reconstituire, conform Legii nr. 10/2001, etc) far ă  plata de daune, contractul reziiiindu-se de drept. 

e. - să  se prezinte în vedcrea încheierii contractului de închiriere în terrnen de 30 de zile de la data 
adjudecării irnobilului. 

Cap. VI. MSPOZiTII FINALE 
vI. 1 Drepturile ş i îndatoririle p ări1or se stabilesc :in contractui de închiriere. 

vI 2 Caietul de saicini, inc]usiv toaLe dointe1e neccsa]e hcita ţiei se pur, la d.spoziia 
solicitantului contra cost, în valoare de 10 lci. 

AMM 



VT.3 Ofertan 	1 icitaţ ie vor achita îaxa de participare în suni ă  de 1 

VI.1 .Ofertan ţ ii.Iaiicitaţie VOT rzeflta la dosarul depus, garan ţia de piicipare în cuauni de 300 
lei. 

VI.5. Participareaia licitaţie a ofdrtanţilor este condiţionată  de achitara itegra1 ă  a debifdlor pe care 
le au faţă  de bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare. 

Nerespectarea docmnenta ţiei conform instruc ţiunilor către ofertan ţi duce Ia eliminarea ofertantului. 

Licitaţia se va desfă ura prin depunerea unei oferte conform Procedurilor OG.54/2006. 

VI. 6. Nu vor pariicipa la licita ţie persoanele juridice sau persoanele fiice care: au debite fa ţă  de 
Consiliul local al municipiului Tecuci sau sunt în litigii cu municipiului Tecuci, au fost adjudec ători 
ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu municipiului Tecuci. 

VI.7. Dacă  din diferite motive licitaţia se amână, se revoc ă  sau se anulează, decizia de amânare, 
revocare sau anulare nu poate fi atacat ă  de ofertanţi. In acest caz ofertan ţilor li se va înapoia în 
termen de cinci zile garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea documenta ţiei de licitaţie, pe 
baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria municipiului Tecuci. 

VI.8. Prin înscrierea la licita ţie, toate condi ţiile impuse prin caietele de sarcini se consider ă  însuşite 
de ofertanţi. 

VI. 9. În vederea particip ării la licitaţie ofertantul trebuie s ă  facă  dovada plăţii: 

• garanţia de participare la licitaţie; 
• caietului de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei 
• taxa de participare la licita ţie; 

- ( garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini şi taxa de participare la licita ţie, 
se vor achita la casieria Prim ăriei municipiului Tecuci). 

DIRECŢIA ARHITECT SEF 	 ŞEF SERVICIU, 

arh.1ică iun 	 LucGradea 

SERV. A.D.P.P. 
Vasile C7r as 



INSTRUCŢ JENTRU OFERTANŢI 

- 	Licitaţia publică  organizateitru închirie ă  unui imobil (teren), situat în municpiu1 
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918,  nr.77, conform schi ţei anexă, se va desfa şura în data de 

ora 	 , la sediul Primăriei municipiului Tecuci, strada 1 Decernbrie 
1918, nr. 66. 
Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face pân ă  la data de 	ora 

la sediul Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
In vederea particip ării la licitaţie, ofertantal trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la licitaţie, în sumă  de 300 depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 10 lei, 
la casieria primăriei. 
- taxa de participare la licitaţie 100 lei, la casieria primăriei. 
Preţul de pornire la licita ţie este de: 
- 25,00 lei/mp/lună  
Ofertanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci două  plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior care vor con ţine: 
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de preţ) şi următoarele documente: 
- copie xerox dup ă : 
Pentru persoane juridice 
- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregistrare la Registrul Comer ţului. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu municipiului Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, si 
municipiului Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor ş i 
nu de ace ştia personal. 
- copie xerox după  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 atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie ş i 
a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor şi 
nu de ace ştia personal. 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, municipiul 
Tecuci. 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilită, nu vor fi luate în calcul, 
urrnând a fi returnate. 	 -- 

i. 	DESFĂŞURAREA LICITAŢIEL 
Se începe licitaţia parcurgând urrnătoarele etape: 
î. se verifîcă  existenţa acteior doveditoare de p]at ă  a garanţiei, a caietu]ui de sarcini şi a 
docurnenta ţiei pentru licitaţie. 
2. se verifică  ideniitatea ofertan ţilor pe ba buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverin ţ . 
D. se verifică  ofertele financiare depuse (vor fi verifîcate cloar oferteie financiare a participan ţilor ce 
au depus toate docuinentele necesare partiip ării la licitaţ ic). 
4. imobilul se adjudec ă  acelui ofertant ca-,-e a făcut cea inai rnare ofert ă . 
5. îri cazu] în care două  oferte financia e rt egale ofeitanlii afia ţi la egalitate vo depune îfl t i 	Il 

cle 15 rnjnijte, o nouă  ofertă  financiară  ş i c1arat câ ştigător, va fi cel cu oferta fînanciar ă  inai rn. 

-- 	 Ii 



6. comisade organizare si desfăşurare a licita ţiei va încheia iproces verbii de adjudecare, în 
două  exc Pfflare. 
De aseii1ea, în cazul în caie la data ş i oia anunţată  pentiu_dcsfăşuiarea licitaţiei, este înscris un 
singur 5{ant, licitaţia se amână . La urrnatorul terrnen daca va fir inscris acelasi unic ofertant acesta 
va fi declarat castigator in conditiile in care documentatia va fi completa si va corespunde caietului 
de sarcini. 
In ambele cazuri se va organiza o nou ă  licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în condi ţiile 
prevăzute în caietul de sarcini. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 
Nesernnaia de c ătre adj udecător a contractului în termenul stati1it duce la pierderea garan ţiei de 
participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru o nou ă  
licitaţie. 
Nu se pot înscrie la licita ţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei licitaţii 
anterioare şi nu au încheiat contract cu municipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 

Luciaea 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI  

805300 TECUCI, sti-. 1 Decenbrie 1918-is-66, 
TcI. Central ă : 0372 -364111; 

	

P R I M A R 	 e-mail:registratura®municipiultecuci.ro 
WEB: www.nimiiicipiultecuci.ro  

Telefon SECRETARIA T: 0372-364113; FAX:0236-816054 

Nr. 	 din 	 2017 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

I. 	PĂRTILE CONTRACTANTE. 
MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul în strada lDecembrie 1918 rir. 77, jude ţul Galaţi, Cod 

Fiscal nr. 1269312,  cont IBAN R08 1 TREZ3 072 1 3 OO2O5XXXXX TREZORERIA Tecuci, 
reprezentată  prin Cătălin Constantin Hurdubae având func ţia de PRJMAR în calitate de proprietar, 
pe de o parte, 

ş i 
cu sediul în Tecuci, str. 	înregistrată  la Registrul 

Comerţului sub nr. 	cod unic de înregistrare _________, având contul cu nr...... 
deschis la ........ , reprezentată  prin 	 , în calitate de chirias pe de altă  parte, 

11. OBIECTUL CONTRACTULUI. 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea imobilului (teren) situat în Tecuci str. 1 
Decembrie 1918  zona ANL, compus din teren în suprafa ţă  de 1 mp. , identificat conforrn procesului 
verbal de predare - primire, încheiat între MUNICIPTUL TECUCI prin reprezentan ţii săi legali şi 

administrator Societatea  
Art. 2. Imobilul închiriat este destinat desfăşurării activităţii de publicitate. 

111. DURATA CONTRACTULUI. 
Art. 3. Durata prezentului contract este de .............., cu începere de la data de  
până  la data de 31.12.2018,  cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. 
Art. 4. Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord de c ătre părţile contractante, prin act 
adiţional. 

Iv. PRETUL ÎNCiIiRIERII. 
Art. 5. Cuantumul chiriei este de 	 leil luna. 

V. PLATA CHIRIEI. 
Art. 6. Chiria se va achita lunar, cel mai târziu pân ă  în ultima zi a lunii pentru care se efectueaz ă  
plata. 	 - 
Art. 7. Plata chiriei se va face în numerar sau prin ordin de plat ă  prin: 

- contul locatorului nr. R081TREZ30721300205XXXXX Ti-ezoreria Tecuci 
Art. 8. Cuantumul chiriei poate fi modificat de c ătre locator pe parcursul derul ării prezentului 
contract, cu notificarea 	 - 

VI. OBLIGAIILE PROPRIETARULUI 
Art. 9. S ă  garanteze libera şi paşuica folosinţă  a imobilului pe toată  durata prezentului cQntract. 

 fi 
Art. 10. S ă  emită  factura reprentând contravaloarea chiriei , cu cel pu ţin 15 zi1eînainte de 
terrnenu] de piat ă  prevăzut pentrulocatar în prezentul contract astfel încât s ă-i permită ,hiriau1ui 
săş i îndeplinească  obligaţia de pi ă  a chiriei. 
Art. 11. Să  predea chiriasului teieiu1 în baza unui 13roce-verb1 sernnat de c ătre arnbele rti 



vii. 01IGAŢ11LE 	iiiAS1 

	

1 2. Să  fo]oseuLirnobi1ui încbiriat nurnai peur 	ăşurarea activit 	prevăzute în prezentul 
tract, respectiv - pbiicitate; orice schirnbare a dc 	aţiei . în tota]itate suu în parte , a terenuiui 

	

iiriat conduce 1ki. încetarea de plin drept a prezcntu 	ntract de încbiriere. 
irt. 13. S ă  fo1osască  terenul închiriat ca un bun propiitar, fără  să  adrc ă  stricăciuni sau prejudicii 
iestuia, purtând răspunderea şi fiind obligat la pi de daune-intcrese pentru toate pagubeie 
produse din culpa sa.  
Art. 14 S ă  achite chiria la termenele prev ăzute în piezentul contracj si să  constituie garanţie la 
contractul de închiriere în suma de 450 lei la încheierea contractului 
Art. 15. Să  suporte toate cheltuielile aferente - cheltuieli de între ţinere, cheltuieli pentru utilit ăţ i 
(energie electric ă, salubrizare,), impozit pe teren. 
Art. 16. Să  predea proprietarului , la expirarea contractului, imobilul în bun ă  stare de utilizare ş i 
funcţionare (cel puţin în starea în care a fost preluat prin proces verbal de predare-primire la data 
înheierii prezentului contract). Predarea imobilului la înetarea contractului se va face pe baza unui 
proces verbal de predare-primire semnat de ambele p ărţi. 
Art. 17. Să  obţină  pe cheltuiala sa , toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru realizarea obiectului 
de activitate pe care îl desf ăşoară  în spaţiul închiriat. 
Art. 18. Să  ia toate măsurile impuse de normele psI, fiind r ăspunzător pentru eventualele pagube 
produse prin neluarea acestor m ăsuri. 
Art. 1 9.Să  predea în termen de 5 zile, terenul, în cazul în care acesta primete alt ă  destinaţie 

viii. CESIUNEA, SUBÂNCHIRIEREA, ASOCIEREA. 
Art. 20. Orice transmisiune total ă  sau parţială  a dreptului chiriau1ui decurgând din prezentul 
contract, inclusiv cesiunea, schimbul, subînchirierea sunt interzise f ără  acordul părţilor. 

ix. DAUNE - INTERESE MORATORII 
Art. 21. În cazul de întârziere la plata chiriei, chiriau1 va datora penalit ăţi de 0,3 % pentru fiecare 
zi de întârziere pân ă  la achitarea integral ă  a debitului, fără  a fi necesară  punerea în întârziere a 
debitorului. 
Art. 22. Prezentul contract constituie titlu executoriu. 

X. MODIFICAREA, REZILIEREA, D 
CTULUI. 

Art. 23. Prezentul contract va putea fi completat şi modificat numai prin acordul scris al ambelor 
părţi. 
Art. 24. Prezentul contract se consider ă  desfiinţat de plin drept de îndată , cu plata daunelor-interese 
în sarcina părţii af[ate în culp ă, în următoarele situaţii: 

- Când una dintre p ărţi nu respectă  clauzele contractuale. 
- Când chiriau1 nu plăteşte chiria în termen de 30 de zile de la data scaden ţei. 
- Când chiriau1 schinibă  în totalitate sau în parte destina ţia spaţiului închiriat. 
- Când chiriau1 modific ă  structura interioar ă  sau exterioară  a imobilului fără  consimţământul 

scris al locatorului şi fără  aprobările legale. 
- În situaţia oricărei transmisiuni, totale sau par ţiale, a drepturilor chiriau1ui ce decurg din 

prezentul contract. 
- Când chiriau1 a pricinuit însemnate stric ăciuni imobi1u1ui ori a înstr ăinat fără  drept părţi din 

acesta. 
- Când locatorul constat ă  folosinţa abuzivă  şi necorespunz ătoare a iinobilului , care ar putea 

conduce la diminuarea irecuperabilă  a valorii acestuia. 

În aceste situa ţii, partea af1ată  în culpă  este obligată  iaplala de daune - interese reprezentând o 
nă  egal ă  cu cuantuinul chiriei datorate ]3ân ă  Ia expiraa prezentului contract. 

Art. 25. Incetarea în orice mod a contractuiui nu exonereaz ă  pe nici una dintre p ărţi de obligaţiile 
cctractua1e restantc 
Ai. 26. Prezentul contract înceteaz ă  de drepl în morneLu1 ajungerii la terrnen dac ă  părţile nu au 
c venit asupra prelungirii .lui. 	 . 

9 



Â t 27 	Pai L 	 i acoi d pot L i ba coi 1  i aLtu lnc, liiL c 	 ica cai e doi Li 

rezilierea contraciuiu • iu.)tiica ce1eia1te )Lt] acest lucru cu minimuiii 60 	înainte de data 
care se dore şte reziiierc-u 

-- 

Art.28. Prezentul contict se consider ă  reziliat de drept dac ă  destinaţia iuobi1u1 de ia str. 1 
Decembrie 1918 nr.77 	schirnbată . 

xi. FORTA MAJORĂ  $I CAZUL FORTUIT. 
Art. 28. Forţa majoră  şi cazul fortuit, a şa cum sunt definite de Codul civil, exonereaz ă  de 
răspundere partea care o iflvoc ă, în condiţiile legii. 
Art. 29. Partea care invoc ă  aceste situaţii va trebui să  notifice imediat în scris producerea 
evenimentului, prin acte transmise celeilalte p ărţi la sediul menţionat în prezentul contract şi să  ia 
toate măsurile posibile în îVederea limitării consecinţelor acesteia. 
Art. 30. J.n cazul în care situaţiile invocate subzistă  o perioadă  de 30 de zile, părţile îşi pot notifica 
în scris încetarea de plin drept a contractului f ără  ca vreuna dintre ele s ă  pretindă  daune - interese. 

xii. LITIGII. 
Art. 3 1. Orice confl.ict ap ărut între părţi, cu privire la încheierea, derularea sau încetarea prezentului 
contract se vor soluţiona pe cale amiabilă . 

Art. 32. În situaţia în care în termen de 30 de zile de la începerea demersurilor, p ărţile nu ajung la o 
soluţionare amiabilă  a conflictului, oricare dintre părţi se poate adresa instan ţei judecătoreşti 
competente. 

XIII. DISPOZITII FINALE. 
Art. 3 3. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face prin acte adi ţionale 
semnate de ambele p ărţi contractante. 
Art. 34 Dacă  în datele de identificare ale celor dou ă  părţi contractante apar modific ări , acestea se 
obligă  să  şi le comunice în maximum 5 zile de la apariţia acestora. 
Art. 3 5. Prezentul contract a fost încheiat azi .........- , con ţine 3 (trei) pagini şi s-a întocmit în 
patru exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 

Proprietar 
	

Chirias 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin Hurdubae 

DIRECTOR ECONOMIC, 
Ţăpoi Nicoita 

ŞEF SERVICIU, 
Lucian Gradea 

CONSILIER 1URIDIC 
Nicoleta Buiaru 



Uiiiunea daţională  pentru Progresui Roniâiiiei 
Irogresul Româwe itereSuI naţional! 

Organizaţia Juceţea ă  Galaţi 

CIF: 23764437 
Str.Dornnească  nr.[42, bLB 
TeL/Fax 0336802520 

Ununea NatonaIă  penu Progresul ţ  
omanîaOrganizaudeteara Gatati ţ 	 ţ 	

I 	 .. -_. t 

Catre 	

i 	An 	

r 

Priaria Mnnicipiului Tecuci 
Ia atentia Dornnului Priniar 

Prin prezenta va rugarn sa aprobati nchLrierea unui nietru patrat teren in Str. l 
Decenrbrie 1918. nr. 77, necesar Orgaizizatiei. Mmicipale UNPR Tecuci, in vederea 
ancorarii unni totern cu ixxsernneie UNPR. 

Uniunea Natinala peritru Progresul loriranii 
: Organizatia Judeteaaa Galati 

Presedinte, 
Eugen Chebae 

Contraseinneaza: 
UNPR Organizatia Municipala Tecuci 

Presedinte, 
CezarCrto 



PLAN DE AMPLASAMENT s1 DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1:500 

Denumirea irnobilului: teren cu constructii 	 Nurnele si prenumele beneficiarului: 
Teritoriul administrativ: Tecuci 	 MUN ICIPIUL TECUCI 
Cod SIRUTA: 75212 
Cod intravilan 
Adresa imobilului: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 77 
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• Suprafata totala teren = 1 mp 
propus spre inchiriere 

Data: 21.1 1.2017 	 lntocrnit: ing. Lucian Gradea 


