
+ 	 ROMÂNA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr. 

Din 	 2017 

Privind: arobarea vânz ării directe a unei suprafete de teren apar ţinând domeniului 
privat al municipiului Tecuci,situata in Tecuci,str.Cocorasti nr.2b 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Teijci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: nr.? 	2017; 
Consiliul local al muriicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întruit în şedinţă zhn 

datade 	/,12_- 	2017; 
Având în vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr75// ,2. 2017, 
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 

şi privat,înregistrat sub nr6/ 	 2017 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1 ş i 5; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 36, alin. (5) lit.b si art.123 din din Legea 215/2001, 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 administraţiei 

publice locale, republicat ă  în 2007: 
HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  vânzarea direct ă  a terenului înscris în Cartea Funciar ă  nr. 107379 
a localităţii Tecuci, în suprafaţă  de 152 mp, situat în Tecuci, str. Cocorasti nr.2b, jude ţul 
Galaţi d-lui Manole Donu. 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 20 Euro/mp+TVA, conform 
HCL 10 din 27.01.201 1 si va fî achitat in lei la cursul din data platii. 

Art.3. Plata suprafe ţei menţionate la art. 1 din prezenta hot ărâre se va face integral 
la semnarea contractului de vânzare - cump ărare. 

Art.4. Toate taxele necesare perfect ării vânzării, inclusiv cele de publicitate 
irnobiliară  vor fi suportate de cump ărător. 

Art.5. Perfectarea vânz ării se va face în termen de 120 de zile de la validarea 
prezentei hot ărâri. 

In caz contrar vânzarea se anuleaz ă . 
Art.6. Cu data prezentei se abroga orice prevederi contrare. 
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.8 Prezenta hot ărâre va fi cornunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

SECRETAR 

Jr. Va1e,,otacie 



R C M Â N 1 A 
JUDEŢUL CAf,AŢ I 

NILNICIPILL ŢECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 3 6,/  din ,~'~'. ;~,~°  2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind :  aprobarea vânz ării directe a unei suprafele de teren aparlinând  

domeniului privat al municipiului Tecuci,situata in Tecuci , str.Cocorasti nr.2b 

Prin cererea înregistrat ă  sub nr. 64996/2017, dl.Manole Donu 	solicită  

cumpărarea terenului situat în Tecuci, str. Cocorasti nr.2b, teren pe care este 

amplasată  o construc ţie proprietatea acestuia, cu destina ţia de spatiu comercial. 

Construc ţia susmenţionată  a fost finalizata de domnul Donu asa cum reiese 

si din procesul-verbal de receptive la terminarea lucrarilor 106/2017.Terenul aferent 

acesteia apartine domeniului privat al municipiului Tecuci fiind concesionat in baza 

contractului 45805/2015 si inscris in CF107379 

Proprietarul construc ţiei are achitate la zi impozitele şi taxele locale şi nu 

are datorii la bugetul local. 

Amplasamentul respectiv nu poate primi o altă  destinaţie, întrucât este ocupat 

de construcţie şi nu a făcut obiectul restituirii în baza legilor propriet ăţii. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

? 



ROMÂXIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMARJA MUNICIPJULTJI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Ni 	 din 2 O 1 7 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind:aprobarea vânzării directe a unei sui3rafete de teren apartinând dorneniului 
privat al municipiului Tecuci,situata in Tecuci,str.Cocorasti nr.2b 

Terenul în suprafaţă  de 152 mp situat în Tecuci, strada Cocorasti nr.2b 

ocupat de o construc ţie, cu destinaţia de spatiu comercial , proprietatea numitului 

Manole Donu , aparţine domeniului privat al municipiului,fiind înscris în Cartea 

Funciară  nr. 107379 a localit ăţii Tecuci. 

In conformitate cu art. 123 alin.3 din Legea 2 1 5/200 1 prin derogare de la 

prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau jude ţene hotărăsc vânzarea 

unui teren aflat în proprietatea privat ă  a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt 

ridicate construc ţii, constructorii de bună-credinţă  ai acestora beneficiaz ă  de un drept 

de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construc ţiilor. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 2 1 5/200 1, republicat ă  în 

2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administreaz ă  domeniul 

public şi privat al localităţii. 

Având în vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hot ărâre 

indeplineste conditiile de legalitate. 

Directia Generala Economica 
ec.Nicoleta Tapoi 

! cJ/V 
Directia ArhitectSe 

Serviciu~ADP   
ingGradea 
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P R 1 M A R 

NR. 59480/R/24.10.2017 

CERTIFICAT 

de atestare a extinderii construc ţiei 

Urmare a cererii înregistrate cu nr. 59480/19.10.2017, de c ă tre Donu Manole, cu domiciliul în 

municipiul Tecuci, strada Câmpului, nr. 16, bl. - sc. -, et. -, ap. -, confirm ăm că  pe terenul situat în 

• municipiul Tecuci, strada Cocor ăsti, nr. 2B, înscris în cartea funciar ă  nr. 108653 a Iocalităţii Tecuci, cu 

nr. cadastral 6843, exist ă  o construc ţie proprietatea lui Donu Manole si Donu Coca, extins ă  în anul 

2017 pe terenul situat în municipiul Tecuci, strada Cocor ăsti, nr. 2B, înscris în cartea funciar ă  nr. 

107379 a localităţii Tecuci, cu nr. cadastral 107379, proprietate domeniul privat al Municipiului 

Tecuci. 

Extinderea construc ţiei s-a efectuat conform autoriza ţiei de construire nr. 237 din 13.09.2017, 

există  încheiat proces verbal de recep ţie Ia terminarea lucrărilor nr. 106 din 18.10.2017. 

Construcţ ia are următoarea descriere: 

• destinaţia - spaţiu comercial 

• nurnăr unităţ i individuale - 1 

• număr Iocuri de parcare - 

• regimul de înă lţime - parter + etaj 

• suprafa ţa construită  la sol 30,0 mp 

• suprafa ţa contruită  desfurată  45,70 mp 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construc ţiei în cartea funciar ă , în condi ţ iile art. 37, 

alin.(1) din Legea cadastrului si publicităţ ii irnobiliare rir.711 996, republicată . 

PRIMAR 
(.:t ă 1ir Coristantin Hurduba.e 

j: 

ARHITECT SEF 
Arh. c ă Vasi1ică  

, 
Intocluit 

Cons. sup. Pop icau 

1 	/ 

/ 



EXTRS DE CÂRE FUCIÂRÂ 
PENTRU JNFORMARE 

Carte Funciară  [Vr. 107379 Tecuci 

	

.d 	 jQ 

	

Acle 	 2017 

Cod 	r ţ acc 

100051513953 

A. Partea I. Descrierea imobilului 
TEREN lntravilan 

Adresa: Loc. Tecuci. Str Cocorasti. Nr. 28. lud. Gajatî 

Nr. 
Crt 

l Nr. cadastral 
Nr. topografic f Suprafaţa* (mp) 

j 	
Obsea ţii / Referinţe 

A1 107379 j 	152 

B. Partea 11. Proprietari ş i acte 

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

13625 / 07/07/2015 
Act Normativ nr. 562, din 05/06/2002 emis de Guvernul Romaniei (Hotarare privind atestarea domeniului 
public al judetului Galati precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din jucletul Galati publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 605 bis din 15.08.2002 insotita de Anexa nr. 3 privincl inventarul bunurilor 
care apartin clomeniului public al municipiului Tecuci - poz. 350); 

B1 
lntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 
1/1 

Al 

1) MUNICIPIUL TECUCI - DOMENIUL PRIVAT 
23362 / 18110/2017 
Act Administrativ nr. Hotarare nr. 331, clin 29/10/2015 emis de Consiliul Local al mun.Tecuci; 

82 Se noteaza trecerea imobilului clin domeniul public in clomeniul privat 
Al 

C. Partea 111 SARCINI 

Înscrieri privinddezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garan ţie ş i sarcini 

Referinţe 

23362 / 18/10/2017  

ActAdministrativ nr. 45805/PF, din 03/12/2015 emis de Municipiu( Tecuci; 

C1 Jntabulare, drept de CONCESIUNEpentrU o durata de 10 ani 	
• 

Al 

DONU MANOLE 

L 

. 

DOCUnICCL Cace Contine dat ţc CU Cacecterpersccnal, [Jrotejate dc provcderii ! cgii Ni'. G771.2001 

. 	ii.iUcc1c.,ţ 	ţ .l 

•! 
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! / 	 / 	1 O737 Con ;ria,Oras,Mrnctpiu: Tecuci 

Punct 
început 

Punct 

stârsitt 
segnent 1  

(m) 

71 8 	 50 

. 

9 10 2.027 

10 11 10.989 
11 12 17.549 
12 13 3.256 

13 14 3.899 

14 1 2.469 
l* Lungimilesegmentlor sunt determinate rn planui de proiecţie Stereo 70 ş i sunt rotunjite la 1 miiimetru. 
*** Oistan ţa dintre puncte este formată  din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. 

Certific că  prezentul extras corespunde cu poziţ iile in vigoare din cartea funciar ă  original ă , pă strată  cle acest 
birou. 
Prezentul extras cle 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 moclificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful cle 120 RON, -Chitanta interna nr.35099/18-10-2017 in suma cle 120, pentru serviciul cie 
publicitate imobiliar ă  cu codul nr. 232. 

Data solu ţ ionă rii, 	 Asiste4Registr, 	.- 	 Referent. 

20-10-2017 	 VERONIC
-.. ,,

ata elijr,sj 	

(paraf  

Docunienl care conţine detecucaracter personal, protejate de prevederi/e Legii Nr. 67712001 
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iXex n J 

DATE TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CONSTRUITĂ  

Suprafa ţă  construită  30,10 m2  

Suprafa ţă  utilă  29,03 rn2  

Suprafaţă  desfăşurată  45,70 m2  din care: 

Suprafaţă  demisol - m2  

Suprafaţă parter 30,10 rn 2  
Suprafaţă  etaj 15,60 m2  

Anexă sigaraj - m2  
Tmprejrnuire - m 

Valoare ini ţială  18000,00 lei 

Valoare final ă  18000,00 Iei 

Clădirea are urm ătoarele utilităţ i:  
instalaţie de apă  da 

canalizare - 

instalaţie electrică  da 

încălzire - 

La regularizarea taxei pentru autoriza ţia de construire s-a pl ătit suma de 100,00 lei 

reprezentând: 

- taxă  regularizare - 

- prelungire A.C. = - 

- di£ tb. arhitect* = 

- taxă  recep ţie** = 100,00 lei chit. numerar 75203 nr. 00105215 din 18.10.2017 

- majorări= - 

JUDEŢUL GALAŢ I 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

TECUCI 
VIZAT SPRE NESCHIMBARE 

Anexă  Ia autorizaţia de construire 

Nr. 237 din 13.09.2017 
A
I

hit- şef 
.. ....... 

J Conforr OrdruIui 2823/1566/2003 ai M.C.C. si M.I 

) CoforH .C.L. 	169/20.12.2016, ucxa 2, nct. 13 (tax ă  secia ă  corfo 	art. 282/ega 571/2003) 



.. 

u. 

r 07379 	ţ  15 2 

Suprafa ţa este deterrninată  in planul de proiec ţ ie Stereo 70. 

DETALIILINIARE IMÔ13IL 

Date rfritoare ta trn 

Nr l Categorie 	lntra 	Suprafa ţa 
Crţ 	folosintă 	viian 	(mp) 	Taria 	

J 	
Parcelă 	

J 	
Nr. topo 	Observa ţ ii / Referin ţ c 

CUrti 	DA 	152 	
- 	]  constructii  

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmeritelor sunt ob ţinute din proiecie în plan. 

Punct 	Punct 	 Lungime segment 
început 	sfârş it 	 c. (m) 

1 	2 	 5.221 

2 	3 	 25972 

3 	4 	 1.009 

4 	5 	 19.999 

7 	____ 	 19.999 

. 

De 	 (cn:Îse d:e cu 	r p rcnu1. roj 	d precdrk / egi 1!r. .:7723. 	 Pacin 2 	3 
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ROUMANJE jj r J 	ROMANJA 
CARTE 	 CARTE DE IDEN11TATE 	IDENTITY 

DIDENTITE 	
EERIA GL NR 643006 	CARD 

CNP 1560427 r15 
Nurne/NomlLasl rrama 	

6941Y 
e 	 DONU 

r.. 	 Preeume/Preeom/Frret nare,e 

MANOLE 
I 	 Celateeie/NatlonalstelNatrorralrty 	 See/Sexe/See 

Română  ! ROU 	 M 
Loc naetere/Lieu cle naissanco/Place ot blrtlr 

Mun. Tecuci Jud. GaLati 
Domiciliu/Adresse/11 ddrees 

•....1 	Mun. Tecuci Jud, GaLaţi 
Str. CmpuLui nr.16 

338 	GL 	Emrxa de/Detretee par/lesued by 	 Valabrlrtale,Valrdste/Valrclsly 

SPCLEP Tecuci 	 02.11.09-2704.2019 

1 DROUDONU«MANOLE« 

GL643006<6R0U5604274M190427511731560 

lm 



LVESTlTOR; DONU MAXOLE 51 DONU COCA 

Municipiul Tecuci, str. Câmpului, nr. 16 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 106 din 18. 10. 2017 

privind execu ţia lucrărilor de construcţii aferente investi ţiei extindere spaţiu comercial, în 

	

strada Cocorăsti, nr. 2B, 	bl. -, sc. -, et. -, ap. -, 	 executată  în cadrul contractului nr. 

	

din 	 . încheiat între 	ş i 
între 	pentru lucrările de construire. 

1. Imobilul care face obiectul investi ţiei se identifică  după  cum urmează : 

adresa administrativă : Tecuci, str. Cocoră ti, nr. 2B 
număr cadastral 107379; 6843 
număr carte funciară  107379; 108653 

2. Lucrările au fost executate în baza autoriza ţiei de construire nr. 237 eliberat ă  de Primăria 
Municipiului Tecuci la data de 13.09.2017, cu valabilitate pân ă  la 25.09.2019. 

3. Comisia de recep ţie ş i-a desfăşurat activitatea în intervalul 04.102017 - 18.10.2017, fiind 
formată  din: 

Domnul Donu Manole 

Cons. sup. ing. Pop Ioan 

4. Au mai fost prezen ţi: (nume si prenume, calitatea, semn ătura) 

5. Secretariatul a fost asigurat de:  

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucr ărilor: - 

6.1. Capacităţ ile fizice realizate: extindere spaţiu comercial 

6.2. Valoarea declarat ă  a investiţiei este de 18.000,00 lei. 

7. În urma constatărilor făcute comisia de recep ţie decide: 

admiterea recep ţiei 

8. Cornisia de recep ţie rnotiveaz ă  decizia luată  prin: - 

9. Comisia de recep ţie recomandă  urrnătoarele m ăsuri: - 

10. Prezentu proces-verbal, con ţirnd 1 fi ă  si 1 ane ă  nurnerotatecu un total de 1 fiI ă , a fost 
încheiat ast ăzi 18.10.2017 la sediul investitorului în 2 exernplare. 

Ccrnisia de recep ţ e *) 	I v 
Dornnul Donu Manoie 

1* 

	

DIgni a. an 	isr ţ iei nnbl5 c cca1: 	su. in 	cr 1Oa 	
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DATE TEHNICE PRJVIND CLĂD1REA CONSTRUITĂ  

Suprafa ţă  construită  30,10 m2  

Suprafa ţă  utiiă  29,03 m2  

Suprafa ţă  desfăşurată  45,70 m2  din care: 

Suprafa ţă  demisol - rn 2  
Suprafaţă  parter 30,10 m2  
Suprafaţă  etaj 15,60 m2  
Anexă  si garaj - m2  
Imprejmuire - m 

Valoare ini ţială  18000,00 lei 
Valoare final ă  18000,00 Iei 
Clădirea are urm ătoarele utilităţ i:  

instalaţie de ap ă  da 
canalizare - 

instalaţie electrică  da 
încălzire - 

La regularizarea taxei pentru autoriza ţia de construire s-a pl ătit suma de 100,00 lei 

reprezentând: 

- taxă  regularizare = - 

- prelungire A.C. = - 

- dif. tb. arhitect* = - 

- taxă  recepţ ie** = 100,00 lei chit. numerar 75203 nr. 00105215 din 18.10.2017 

- majorări= - 

JUDEŢUL GALAŢ I 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

TECUCI 
VIZAT SPRE NESCHIMBARE 

Anexă  Ia autorizaţia de coristruire 

Nr. 237 din 13.09.2017 
AEhit-şef 

J Coriforra OrdiruIui 2823/1566/2003 ai M . C.C. s i M.F. 	 . 

) Corilra F.C.L. 
 

lir. 169/29.112016aicxa 2, act. 13 (ta ă  secia]ă  corforri at. 282/]cgea 571/2003) 
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