
ROMÂ NIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr. 

Din 	 2017 
Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin 

licitaţie publi ă  a terenului aflat în proprietatea privata a municipiului Tecuci, str. 
Plt. Stoicescu, CF 10962. 

I ţiator : Primarul municipiului Tecuci, judu1 Gala ţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	i din 	 20; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţu1 Galaţi întrunit în şedinţa Ok4/Vt,-  din 

data de _2.,.  /2 	2017; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului nr . __O €5 din 

2017; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de eful Serviciului administrare 

domeniului public si privat pub1iă1ocanr. 	 din 	 2017; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.__________ 
Având în vedere prevederile art. 13, alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea 

executirii construci1or şi unele rrăsuri pentru realizarea 1ocuire1or, republica ăîn 2004; 
Având în vedere cererea SC Modlemn SRL, înregistra ă  la Municipiul Tecuci cu 

nr.67469; 
În baza art. 45, alin.(3) coroborat cu art. 120 alin. (1), Iit. ,,b din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice Ioca1e cu modific ările ulterioare: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprolăstudiul de oportunitate privind concesionarea prin licita ţie publiă  a 
terenului în suprafade 843 mp, situat în Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962, conform anexei 1 
la prezenta hotirâre; 

Art.2. Se aprolă  caietul de sarcini cu privire la concesionarea terenului situat în Tecuci, 
str. Plt. Stoicescu CF 10962 , conform anexei 2 la prezenta hotirâre; 

Art.3. Se aproba concesionarea prin licita ţie publica a terenului ,în suprafde 843 mp, 
situat in Tecuci, str. Plt. Stoicescu, conform planului de situa ţie, anexa - 3 la prezenta hotirâre; 

Art.4. Se aprolă instrucţiunile privind des şurarea licitaţiei, coriform anexei nr. 4; 
Art.5. Condiţiile de concesionare sunt cele pre ăzute în contractul de concesiune - anexa 

5 la prezenta hotirâre; 
Art.6. Preţul de porriire a licita ţiei este de 20 euro /mp., conform H.C.L. 10/27.01 .2011. 
Art.7. Perioada de concesionare este de 25 ani, iar recuperarea pre ţului de concesiune se 

va face în primii 10 ani. 
Art.8. Anexele 1,2,3,4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hotirâre. 
Art.9. Prezenta hotirâre va fi adu la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci şi a Serviciului administrarea domeniului public şi privat. 
Art.10. Prezenta hotirâre va fi comunica ă  celor interesa ţi prin grija secretaru]ui 

municipiului Tecuci urnă ri1or: 
Prefectu1uijudu1ui Gala ţi. 

- Primarului rnunicipiului Tecuci. 
- Serviciului administrarea doineniului public şi privat. 
- Mass mediei. 

PREŞEDNTE DE ŞEDINŢA 

(f? PW 	1OQ 	 SECRETAR 
Jr. Vaec7he 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

AJ 	 / 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a 
concesionarii prin licita ţie publică  a terenului aflat în proprietatea 
privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

La aceasta dată  Municipiul Tecuci deţine mai multe suprafe ţe de teren ce 

pot fi valorifîcate în interesul cet ăţenilor si a firmelor din zonă. Prin valorificare se 

creează  premizele dezvoltării zonale atât prin apari ţia unor noi firme cât si pentru 

crearea de locuri de munc ă. În ace1ai timp prin concesionare se atrag fonduri la 

bugetul local ce pot fi folosite la dezvoltarea municipiului. 

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre, 843 

mp, este situat ă  în partea de est a municipiului în zona depozitelor cu materiale de 

construcţii, str. Plt. Stoicescu - Cuza Voda. 

Având în vedere faptul c ă  amenajarea propus ă  va duce Ia îmbunătăţirea 

condiţiilor de lucru ale solicitanţilor, urmărindu-se în acela şi timp şi o valorifîcare 

superioară  a potenţialului terenului, consider oportun ă  concesionarea prin licitaţie 

publică  deschisă  a terenului menţionat, drept pentru care propun spre dezbatere şi 

aprobare proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă . 

PRIMAR, 

Cătălin ( 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	3 /din v/ 12- 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a 
concesionarii prin licitaţie publică  a terenului aflat în proprietatea 
privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

Terenul propus pentru concesionare, situat în str. Plt. Stoicescu, conform 

CF 10962, are o suprafa ţa de 843 mp si este destinat amenaj ării spaţiu depozit, 

spaţii comerciale. 

Terenul menţionat aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci si 
se af1ă  în administrarea Consiliului Local Tecuci, aa cum rezult ă  din Extrasul de 

CF 10962. 

În conformitate cu art. 13 alin (1) din Legea 50/1 99 1, republicată, 

concesionarea suprafe ţei de teren menţionată  se face prin licita ţie publică  deschisă . 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre în 

forma prezentată  îndep1inete condi ţiile legale. 

ŞEF SERVICIU, 
Lucia Gradea 



A iiexa iir. I la HCL nr. 	din 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind: concesionarea prin licita ţie publică  a terenului afîat în proprietatea 
privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Terenul care urmeaz ă  a fî concesionat se afîa situat în Municipiul Tecuci, 
strada plt. Stoicescu, CF 10962. Terenul precizat în documenta ţia anexă, este 
destinat pentru depozit, comer ţ . 

1.2. Terenul care face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat al 
municipiului având suprafaţa de 843 mp. 

Cap. 11. MOTIVAŢIA CONCESIUNII 

Motivele de ordin legislativ, economic, fînanciar şi social care impun concesionarea 
unor bunuri - terenuri, sunt următoarele: 

- prevederile art. 13, alin 1 din Legea 50/1 99 1, care precizeaz ă  că  terenurile afîate în 
administrarea Consiliului Local Tecuci se pot concesiona prin licita ţie publică . 

- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru 
atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. 111. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat în Tecuci, str. Plt. Stioicescu, se concesioneaz ă  pe durata de 25 ani. 

Cap. IV. ELEMENTE DE PRET 

IV.1. Preţul concesiunii este de 20 euro/rnp, în conformitate cu Hot ărârea nr. 
1 0/27.0 1 .20 1 1 a Consiliului local al municipiului Tecuci 

IV.2. Plata concesiunii se va face trimestrial în terrnen de 10 ani. 

IV.3. Redevenţa anuală  va fi indexată  conform ratei infla ţiei. 

IV.4. Întrzieri1e la plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalit ăţ i de 0,3% lzi de 
întârziere la surna datorata, urrnând ca pentru întârzierile Ia plata ă  redevenţei ce 
depăşesc 6 luni să  se procedcze la retragerea concesiunii fr ă  a fî necesară  
intervenţia instan ţelorjudecătoreşti (pact cornisoriu expres). 



Cap. V. CARACTERISTCILE INVESTITIEI 

.1. Investi ţia se va realiza în conforrnitate cu prevederile certificatului de urbanisrn 
ş i va fi asigurată  pentru gradul 8 de seisrnicitate. 

V.2. Arhitectura va fi în concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal. 

V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia internă  sau din 
import, care s ă  confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 

V.4. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât s ă  se asigure 
circulaţia în zona. 

V.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia clădirilor învecinate precurn şi 
protecţia mediului. 

V.6. Regimul de înălţime şi tratarea arhitectural ă  va fi în concordanţă  cu proiectul 
realizat în acest sens. 

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII 

Procedura de concesionare propus ă  este prin licitaţie publică  deschisă . 

Intocmit, 
Lucian Gradea 



A iiexu nr. 5 lu H( L nr. 	din 

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 / 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Încheiat astăzi ...................... 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. l. UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918,  nr. 66, 
reprezentat prin primar C ătălin Constantin Hurdubae şi director executiv, în calitate de concedent, 
pe de o parte, 

ş 1 
1.2. 	 cu domiciliul 	în Tecuci, str. 

	

bl. 	, sc. 	, ap. 	, judeţ  	în calitate 
de concesionar, pe de altă  parte, 

11. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune, a terenului situat 
în strada Plt. Stoicescu, identificat conform CF 10962, în suprafa ţa de 843 inp, teren ce apar ţine 
domeniului privat al municipiului Tecuci, conform schi ţei anexă, destinat de kvozit, comert. 

2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anex ă, care 
face parte integrantă  din prezentul contract si pe care concesionarul îl accept ă  integral. 

b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele 
convenite de părţi. 

2.3. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal care 
se va încheia în termen de 7 zile de la semnarea contractului de concesiune şi va constitui anexa 
care face parte integrant ă  din prezentul contract. 

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 
următoarele: 

a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, 
la expirarea contractului de concesiune: 

suprafaţa de 843 rnp teren 
b) Bunuri de preluare care la expirarea contTactului pot reveni concedentului, în m ăsura în 

care acesta din urm ă  îş i manifestă  intenţia de a le prelua, în schimbul plătii unei compensaţii egale 
cu valoarea contabil ă  actualizată, conform caietului de sarcini: 

c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune r ămân în proprietatea 
concesionarului: 

... construcii realizate şi utilizate de concesionar ................................................ 
2.5. La încetarea contractului de concesiune, din orice cauz ă, bunurile prev ăzute la pct. 

2.4. se vor repartiza potrivit destina ţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obigat s ă  
restituie, în deplin ă  proprietate, liber de orice sarcin ă. hunul concesionat inclusiv investi ţiile 
realizate. 



111. DURATA CONTRACTULU 
M. Durata concesiunii este de 25 ani începând de ]a data semnării prezentului contract, 

iar durata de recuperare a pre ţului este de 10 ani. 

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult o 
jumătate din durata sa ini ţială  prin simplul acord de voinţă  al părţilor care vor încheia un act 
adiţional. 

Iv. PREŢUL CONCESIUNII 

4. 1. Preţul concesiunii este de 	lei/mp, care se va indexa cu rata infla ţiei, în 
condiţiile menţionate în caietul de sarcini 

4.2. Sumele prevăzute la art. 4. 1. se pl ătesc în 4(patru) rate trimestriale, în termen de 10 
(zece) zile dela expirarea fiec ărui trimestru. 

4.4. Intârzierile la plată  a ratelor trimestriale se vor penaliza cu 0,30 %/zi din suma 
datorată. Dacă  întârzierile dep ăşesc 6 luni de zile, concedentul poate s ă  procedeze la retragerea 
concesiunii, cu toate consecin ţele ce decurg din aceasta, retragere ce se va face f ără  a fi necesară  
intervenţia instanţei de judecată  sau a unei notific ări prealabile. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1. Relaţiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaz ă  pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalit ăţi între 
avantajele care îi sunt acordate concesionarului si sarcinile care îi sunt impuse. 

5.2. În consecintă, concesionarul nu este obligat s ă  suporte creşterea sarcinilor 
legate de executarea obliga ţiilor sale, în cazul în care aceast ă  creştere rezultă  în urma: 

- unei acţiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 
-. unui caz de forţă  majoră  sau unui caz fortuit. 
5.3. Concedentul se obligă  să  pună  la dispoziţia concesionarului, la data începerii 

concesiunii, terenul liber de orice sarcini. 
5.4. Concesionarul îşi execută  obligaţiile potrivit termenilor si condi ţiilor 

prevăzute în prezentul contract si în acord cu normele lega1e specifice domeniului de 
activitate respectiv, elaborate de institu ţiile legal abilitate în acest scop, precum si cu cele 
prevăzute în caietul de sarcini. 

5.5. Concedentul are dreptul s ă  verifice, în perioada derul ării contractului de 
concesiune, modul în care se respect ă  condiţii1e si clauzele acestuia de c ătre concesionar, 
acesta din urmă  având obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informa ţiile, 
documentele si evidentele solicitate. 

5.6. Responsabilităţile de mediu urmăresc respectarea legisla ţiei în vigoare legată  
de protecţia mediului înconjurător în exploatarea bunului concesionat şi privesc pe 
concesionar. 

5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, în tot sau în parte, unei 
alte persoane, obiectul concesiunii. 

5.8. Concesionarul este obligat s ă  realizeze construc ţia în termeneleprevăzute în 
caietul de sarcini. 

vI. GARANŢII 
6.1. Concesionarul se oblig ă  ca în. terrnen de 90 de zile de la data sen]n ării prezentului 

contract s ă  depună  cu titlu de garan ţie suma de lci reprezentând surua obliga ţiei de plată  
către concedent, stabilit ă  de acesta pentru primul an de activitate. 



v1I. RĂSPUNDERI 
7.1. In cazul flerespect ării totale sau par ţiale ori a execut ării necorespunzătoare a 

obligaţiilor stabilite în caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea în culp ă  este 
obligată  la daune-interese. 

vIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

9. 1. Prezentul contract de concesiune înceteaz ă  în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei concesiunii; 
b) în cazul în care interesul na ţional sau local o impune, prin denun ţarea unilateral ă  de 

către concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului; 
c) în cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concesionar, cauz ă  ce conduce la 

rezilierea unilateral ă  a contractului de c ătre concedent, cu plata unei desp ăgubiri în sarcina 
concesionarului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea 
unilaterală  a contractului de către concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina concedentului; 

e) la dispariţia dintr-o cauză  de forţă  majoră  a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără  plata unei 
despăgubiri. 

f) Pe cale amiabilă, în situaţia în care cele dou ă  părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest 
sens. 

g ) Alte clauze de încetare a contractului de concesiune f ără  a aduce atingere cauzelor ş i 
condiţiilor reglementate de lege. 

Ix. FORŢA MAJORĂ  

10. 1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau!si de 
executarea în mod necorespunzător - total sau par ţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă  neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei respective a 
fost cauzată  de forţa majoră, aşa cun este definită  de lege. 

10.2. Partea care invoc ă  forţa majoră  este obligată  să  notifice celeilalte părţi, în termen de 
3zile, producerea evenimentului si s ă  ia toate măsurile posibile în vederea limit ării consecinţelor 
lui. 

10.3. Dacă  în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz ă, 
părţile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fr ă  ca vreuna dintre 
ele să  pretindă  daune-interese. 

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

11.  1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinit ă  dacă  va fi. transmisă  la adresa!sediul prevăzut în partea 
introductivă  a prezentului contract. 

11.2.  In cazul încare notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transrnisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consider ă  primită  de destinatar la data 
rnenţionată  de oficiul po ştal primitor pe aceast ă  confirrnare. 

1 1 .3. Dacă  confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider ă  primită  în prirna zi 
lucrătoare după  cea în care a fost expediat ă . 

11.4.  Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre p ărţi, dacă  nu sunt 
confirinate, prin interrnediul uneia dintre rnodalit ăţile prevăzute la alineatele precedente. 

XI LITIGII 

12.1. In cazul în care rezolvarea neîn ţelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabilă , ele vor fi 
supuse spre soluţionare instan ţei judecătoreşti de drept comun. 



xIII. CLAUZE FNALE 

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ţional încheiat între 
părţile contractante. 

13.2.  Prezentul contract, împreun ă  cu anexele sale care fac parte integrant ă  din cuprinsul 
său, reprezintă  voinţa părţilor si înlătură  orice altă  înţelegere verbală  dintre acestea, anterioar ă  sau 
ulterioară  încheierii lui. 

13.3.  In cazul în care p ărţile îŞi încalcă  obligaţiile lor, neexercitarea de partea care sufer ă  
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent b ănesc a obligaţiei 
respective nu înseamnă  că  ea a renunţat la acest drept al s ău. 

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un num ăr de 4 exemplare ast ăzi 
., data semnării lui. 

13. 5  Concesionarul are obligaţia înregistrării prezentului contract în registru de publicitate 
imobiliară, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea lui. 

CONCEDENT 
	

CONCESIONAR 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 

DIRECTOR DIRECŢJE 
ECONOMICĂ  

EC. NICOLETA ŢĂPOI 

ŞEF SERVICIU ADPP 

ing. Lucian Gradea 

CONSILIER ADPP 

Vasile Cezar Baras 

NOTA: 
- Bunuri de retur sunt bunurile care au f ăcut obiectul concesiunii, precuni si cele care au rezultat în urma investi ţ iilor 

impuse ûi caietul de sarcini. 
- Bunuri de preluare sunt bunurile care au apar ţinut cesionarujui si au fost utilizate de c ătre acesta pe durata 
concesiunii. 
- Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de c ătre acesta pe durata 
concesiunii, cu excep ţia bunurilor de preluare. 



.4nexu nr. 2 lu HCL nr. 	din 

CAIET DE SARCINI 

Privind: concesionarea prin licita ţie publică  a terenului aflat în proprietatea municipiului 
Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Imobilul ce urmează  a fi concesionat se af1a situat în Municipiul Tecuci, strada Anton Cincu, 
CF 10962. 

11.2. Imobilul ce face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat al municipiului având 
suprafaţa totală  St = 843 mp. 

Imobilul se concesionează  în vederea realizării unor spaţii depozit, comerţ . 

11.3. Amenajările şi construcţiile ce se vor realiza, corespund din purtct de vedere al destina ţiei cu 
planul urbanistic general. 

Cap. 11. MOTIVATIA CONCESIONARII 

Motivele de ordin Iegislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri - 
terenuri, sunt următoarele: 

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. ,,c, alin. (5), lit. ,,b şi alin. (9) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, cu modificările ulterioare; 

- administrarea eficienta a domeniului public şi privat aI Municipiului pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul loca1. 

Cap. 111. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat în Tecuci, strada Plt. Stoicescu, se concesioneaz ă  pe durata de 25 ani. 

Cap. IV. JNCETAREA CONCESIUNII 

4.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în urm ătoarele situaţii: 

a. La expirarea duratei stabilite în coritractui de concesiune; 

b. Pentiu cazurile de interes public na ţ ional sau local, prin denun ţarea unilaterală  de către concedent cu 
platauriei despăgubirijuste şi prealabile îri sarciria concedentului. 
Daca părţiie nu se în ţeleg asupra cuantumului despăgubirii, urrnează  să  se adieseze instanlelor 
judecătoreşti. 

c. În cazul nerespectării obligaţ iilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilateral ă  de către 
coiicedent, cu plata unei desp ăgubiri în sarciria concesionarului; 



d. În cazui nerespect ă rii ob!iga ţiilor contractuale de c ătre concedent. prin rezilierea uniiateral ă  de către 
concesionar, cu piata de desp ăgubiri în sarcina concedentuiui: 

e. La dispari ţia, dintr-o cauza de foi -ţă  rnajoră , a bunului concesionat sau în cazul imposibiiit ăţ ii obiective a 
concesionarului de a-i exp!oata, prin renun ţare, fără  piata unei despăgubiri; coiicesionarul are obiiga ţ ia de a 
notifica deîndată  concedentului despre dispari ţia bunu!ui ori despre irnposibiiitatea de reaiizare a activit ăţ ii 
sau serviciului pubiic declarând renun ţarea la concesiune. 

f. În situaţ ia în care interesui na ţional sau local impune răscunipărarea concesiunii; aceasta se poate face 
numai prin Hotărâre a Consiliului Locai în baza unei documenta ţii tehnico-economice în care se va stabiii 
preţul răscumpărării; în această  situaţie de încetai -e a concesiunii nu se percep daune. 

g. Pe cale amiabii ă, în situaţia în care cele două  părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest sens. 

4.2. În cazul încet ării concesiunii pentru una din cauzele prev ăzute ia pct. 4.1. concesionarul are obliga ţia 
de a preda concedentului documenta ţia tehnică  referitoare la obiectivul de investi ţie care urma s ă  se 
realizeze (sau s-a realizat par ţiai sau total) pe terenui concesionat. 

Cap. V. ELEMENTE DE PRET 

5.1. Preţui de pornire la Iicitaţie al concesiunii este de 20 euro/mp 

5.2. Plata concesiunii se va face trimestrial în termen de 10 ani. 

5.3. Redevenţa anuala va fi indexată  funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Na ţională  de 
Statistică  prin Buletinul Statistic de Pre ţuri şi se va achita Ia termenul de plată  a primei rate din anul 
următor, prin ordin de plata, numerar, etc. 

5.4. Întârzierile ia plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,3% /zi de întârziere la suma datorat ă, 
urmând ca pentru întârzierile la plat ă  a redevenţei ce depăşesc 6 luni să  se procedeze 1a retragerea 
concesiunii fără  a fi necesară  intervenţia instanţelorjudecătoreşti (pact comisoriu expres). 

5.5. Garanţia de participare la licitaţie depusă  de ofertantul câ ştigător, respectiv 10 % din valoarea totala 
stabilită  la preţ  de pornire, se reţine de concedent până  în momentul încheierii contractului de concesiune. 

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR 

Terenul care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de concesionar în 
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea r ămânând proprietatea concedentului ş i 
urmând a fi restituite de concesionar la expirarea!încetarea contractului de concesiune; acestea constituie 
bunuri de retur şi revin de drept concedentului, gratuit ş i libere de orice sarcini; în aceast ă  categorie intră  ş i 
bunurile ce au rezultat din investiţiile prevăzute în contractul de concesionare precum şi bunuriie rezultate 
diii irlvestiţii şi modernizări efectuate de concesionar fără  aprobarea concedentuiui. 

Asupra bunurilor rezultate din investi ţii sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiaia sa dar cu 
api-obarea concedentului, acesta din urma are di -ept de preemţiune 1a cunip ărare, preţul pe care trebuie s ă -1 
plătească  fiind egal cu valoarea contabil ă  actualizată  conform procedurilor legale; 

Bunurile proprii, care apar ţ in concesionarului (cu excep ţ ia celor rcalizate din investi ţii şi rnodernizări 
efectuate fără  api-obarea concedentului ) r ămân în pi-oprietatea concesioriarului, acesta putâncl dispune de 
ele oricum dore şte. 



Cap. VH. COND1 ŢII DE MEDIU 

Concesionarul poartă  întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederiior legale în dorneiiiul protec ţ iei 
niediului 

Cap. VIII. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

8.1. Investiţ ia se va realiza în conforrnitate cu prevederiie certificatului de urbanisrn ş i va fi asigurată  
pentru gradul 8 de seismicitate. 

8.2. Arhitectura va fi în concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal şi se va întocmi un PIan Urbanistic de 
Detaliu în vederea ob ţinerii Autoriza ţiei de Construire. 

8.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia internă  sau din import, care s ă  confere 
personalitate obiectivului ce se va realiza. 

8.4. Amplasarea în teren ca ş i accesele vor f proiectate astfel încât s ă  se asigure circula ţia în zonă . 

8.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia mediului 

8.6. Regimul de înă lţime ş i tratarea arhitectural ă  va fi în concordanţă  cu proiectul realizat în acest sens. 

8.7. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini, concedentul poate rezilia unilateral 
contractul, fără  somaţie prealabilă  şi fără  a datora daune concesionarului. 

CAP. IX. OBLIGATIILE PARTILOR 

9.1. Concedentul are următoarele obligaţii: 

a. - Să  predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare - primire. 

b. - Concedentul are obliga ţia de a nu tulbura pe concesionar în exerci ţiul drepturilor rezultate din 
contractul de concesiune. 

c. - Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarului apariţia oricărei împrejurări de natură  a afecta 
drepturile concesionarului în m ăsura în care aceste situa ţii depind în tot sau în parte de voin ţa sa. 

9.2. Concesionarul are următoarele obligaţii: 

a. - să  asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenţă  a obiectului concesiunii pe 
cheltuiala sa şi să  despăgubească  pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa; 

b. - să  pună  Ia dispoziţia concedentuiui documentele şi informaţiile cerute de acesta privind obiectul 
concesiunii, modul de desfăşurare a investiţiei. 

c. - să  plătească  redeven ţa la valoarea, în termenul şi modul stabilite prin conti-actul de concesiune. 

d. - să  realizeze lucrările de investi ţii corespunzătoare proiectului ş i avizelor legale. 

e. - să  plătească  pe toată  durata concesiunii irnpozitele si taxele datorate statului ş i Admiriistraţiei Publice 
Locale. 

f. - pe toată  perioada de derulare a contractului, coricesionarul nu va putea subconcesiona, în tot sau în 
parte unei alte persoane, obiectul concesiunii. 

g. - concesionarul are întreaga responsabiiitate îri ceea ce privete respectarea legisla ţ iei în vigoare cu 
• 	• privire Ia P.S.I. ,protec ţia mediuui ş i persoarielor. 



h. - ia expirarea terrnenului de concesiune. concesionarul este ohligat s ă  restituie îri deplin ă  proprietate, 
liber de orice sarcin ă , bunui concesionat. 

i. - în terrnen de 30 ziie de 1a îiicheierea contractului de concesionare, coiicesioiiarul are obliga ţ ia de 
înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , în docurnentele de publicitate irnobiliara (caite funciar ă). 

să  constituie în terrnen de 90 de zile de la încheierea contractuiui, cu titlu de garan ţie, o sumă  fixă  
reprezentând o cot ă  parte din suma obligaţiei de plata de c ătre concedent, stabilită  de acesta ş i datorată  
peiitru prirnul an de activitate. 

Garanţ ia va f depusă  în contul concedentului. 

k. - garanţia se va restitui dup ă  achitarea integrai ă  a preţului concesiunii. 

1. - concesionarul este obligat s ă  realizeze obiectivul de investi ţii în scopul căruia s-a realizat concesionarea 
terenului. 

m. - achitarea integrală  a debitelor pe care le are fa ţă  de bugetul Iocal. 

Cap. X. RASPUNDEREA PARTILOR 

În toate cazurile de încetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat s ă  predea 
concedentului documenta ţiile tehnice referitoare Ia obiectivele de investi ţii nerealizate sau realizate par ţial 

În cazul nerespectării de către una dintre par ţi a prevederilor contractului de concesiune, partea în culp ă  
datorează  celeilalte părţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de concesiune sau 
corespunzător legislaţiei specifice în domeniu; despăgubirile sunt cumulative şi nu exclusive. 

Situaţiile de forţă  majoră  exonerează  de răspundere partea care le invoc ă  şi dovedeşte în condiţiile legii; 
apariţia cazurilor de forţă  majoră  trebuie comunicată  în termen de 5 zile de la apari ţie, comunicarea 
urmând a fi însoţită  de documentele care atestă  cazul de forţă  majoră  în lipsa acestor documente 
constatatoare, partea care a invocat cazul de for ţă  majoră  nu va fi exonerată  de răspundere; în cazurile de 
forţă  majoră  invocate ş i dovedite ca atare, părţile vor conveni Ia decalarea obligaţiilor cu perioada afectat ă  
de forţa majora. 

Cap. XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul ării contractului de concesiune şi care nu se pot soluţiona 
pe cale amiabilă  vor fi supuse spre soluţionare instan ţelorjudecătoreşti competente. 

Cap. XI[. DISPOZITII FINALE 

1 2. 1 Drepturile ş i îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesionare. 

12.2 După  concesionare, realizarea obiectivului de investi ţii se va face numai pe baza unui proiect legal 
avizat, aprobat. şi a ăutorizaţiei de construire emis ă  de organele cornpetente în conforrnitate cu prevederile 
Legii nr. 50/1991, republicat ă . Soluţiile prezentate o data cu depunerea op ţiunilor, în cazul adjudec ării 
licitaţiei, nu reprezint ă  aprobarea acestora ş i nu exorierează  pe câştigător de obţinerea avizelor şi 
acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de 
urbanisrn, autorizaţia de construcţie, ş .a.rn.d.). 

12.3 Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea ş i funcţionarea investiţiilor privesc pe 
concesionar. 	.. 	 . 	 . 

121 .4 Toate lucrăiile privind racordarea la re ţelele tehnico-edilitare existente ş i obţinerea acordului de 1a 
deţ inătorii acestora privesc pe concesionar. 

]2.5 Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitalea activit ăţ ii în scopul 
căreia a fost concesionat tereriul. 



] 2.6 Concedentul are drepiu} ca prin îrnputernici ţii să i să  urniăreasc ă  inersul lucrărilor de construc ţ ii în 
vederea asigur ării calităţ ii ş i stabilităţ ii cât ş i încadrarea îri termenul de punere în func ţionare stabijit prin 
actul de concesionare. 

12.7. Caietui de sarcini, inclusiv toate docurnentele iiecesare iicita ţiei se puii Ia dispozi ţ ia solicitantuiui 
contra cost, în valoare de 50 Jei. 

12.8.Taxa de participare ia licitaţie este de 100 lei. 

12.9. Participarea la iicita ţie a ofertan ţ ilor este condiţ ionată  de achitarea integrala a debitelor pe care ie au 
fata de bugetul iocal, achitarea documenta ţiei de iicitaţ ie ş i a garan ţiei de participare, în cuantum de 10% 
din vaioarea total ă . 

12.10. Daca din diferite motive licita ţ ia se amână, se revocă  sau se anulează, decizia de amânare, revocare 
sau anulare nu poate fi atacat ă  de ofertan ţi. 

Ofertanţilor ii se va înapoia în termen de cinci zile garan ţia de participare Ia iicitaţie ş i contravaloarea 
documentaţiei de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Prim ăria Municipiuiui Tecuci. 

Prin depunerea documentelor de participare ia licita ţie, toate condi ţiile impuse prin caietele de sarcini se 
consideră  însuşite de ofertant. 

12.11.  În vederea particip ării la licitaţie ofertantul trebuie să  facă  dovada plăţii: 

• garanţiei de participare la licitaţie, în suma 7755 lei reprezintă  1 O% din vaioarea totai ă  a 
preţului de pornire Ia licitaţie a terenului, 

• caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în suma de 
50 lei. 

• taxa de participare la licita ţie în suma de 100 lei. 

Nu vor participa la Iicitaţie persoanelejuridice sau persoanele fizice care: 

• au debite faţă  de UAT Municipiul Tecuci; 
• sunt în litigii cu UAT Municipiul Tecuci; 
• au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Municipiul 

Tecuci, din vina Ior. 
• au datorii bugetare fata de DGFP, UAT Municipiul Tecuci. 

Garanţia de participare, vaioarea caietului de sarcini ş i taxa de participare ia licita ţie se vor achita la 
casieria Primăriei Municipiului Tecuci. 
Restituirea garan ţiei în cazul ofertan ţiior care nu au adjudecat se efectueaz ă  ia cerere. 

CONTRASEMNEAZA, 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢA 	 SECRETAR 



A nexu nr. -I lu IJc:L nr. 	 din 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

1. 	Licitaţia publică  organizată  pentru concesionarea unui Imobil situat în municipiul 
Tecuci, strada PIt. Stoicescu, în suprafa ţa de 843 mp, cu destina ţia depozit, comerţ, se va desfăşura în 
data de ora  , la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci, strada 1 
Decembrie 1918, nr. 66. 

Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face până  la data de  
ora 9.00, la registratura Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918,  nr. 66. 
In vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la licitaţie, în sumă  de 10% din valoarea total ă  a terenului 7755 lei, 
calculată  la preţul de pornire, depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 
lei, la casieria primăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria prim ăriei. 
Preţul de pornire la licitaţie este de: 
- 20 euro/mp 
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 după : 
Pentru persoane juridice 
- act constitutiv aI societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregistrare la Registrul Comer ţului. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu UAT Municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare faţă  de DGFP, UAT 
municipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din Iocalitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma original ă ; 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor 
şi 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 dup ă  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie 
şi a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu UAT 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, UAT 
Municipiul Tecuci. 	. 
Certificateîe fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forrna origina} ă . 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilit ă, nu vor fÎ luate în 
calcul, urrnând a fî returnate. 



I. 	DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI. 
Se începe licitaţia parcurgând următoarele etape: 
1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garanţiei, a caietului de sarcini şi a 
documentaţiei pentru licitaţie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de 
identitate/adeverin ţei. 
3. se verifică  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor 
ce au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie). 
4. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofert ă . 
5. în cazul în care două  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune în 
termen de 1 5 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat câştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  
mai mare. 
6. comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în 
două  exemplare. 
7. Părţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă  adjudecare, în vederea încheierii contractului 
de închiriere, pe baza procesului - verbal de adj udecare, in caz contrar câtig ătoru1 va pierde 
garanţia care se va face venit la buget local. 

De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfăşurarea licitaţiei, este 
înscris un singur ofertant, licitaţia se amână. La următorul termen daca va fi înscris ace1ai unic 
ofertant acesta va fi declarat câ ştigător in condî ţiile in care documentaţia va fi completa si va 
corespunde caietului de sarcini. 

In ambele cazuri se va orgariiza o nou ă  Iicitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în 
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 

Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea 
garanţiei de participare ce se va face venit la bugetul Iocal şi disponibilizarea lotului de teren 
pentru o nouă  licitaţie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garan ţia depusă  
pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui avans din pre ţul de v.nzare datorat de 
cumpărător. 

Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu UAT municipiul Tecuci. 
Din taxa de participare la licitaţie se suportă  cheltuielile privind organizarea Iicita ţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 

ŞEF SERV/clu ADPP 

Lucion 



A. DATE REFERITOARE LA TEREN 

Nuinar 
parcola 

Ctegoria 
de folosinta 

Suprfata dii 
masuratori (mp) 

Valoare de 
inipozitare (lei)  

Mentiuni 

Cc . 13450  

TOTAL . 1340  
B. DrE•REFER1TOARE LA CONSTkUCTII 

Cod 
coiistruclie 

Supfataconstruitalasol 
(znp) 

Valoarede 
iinpozitare (Iei)  

Menliuni 

INVETAR DE COORI)ONATE Execulant 
ing. Lazar Cosmin 

. 

èj -9 àt 

. 

t-.- 

.-Z. 
Data 20.11.2)08 

Sistem de proiec1ie: Stereogralic 1970 
N(m) E(m) 

485611489 690327138 
2 485610043 690338085 
3 485611049 690350756 

485609.360 690379948 
5 485601929 690455034 
6, 4856o2636. 690495.231 	• 

485522 190 690488651 
8 48$523483 690448453 
9 48528.914 	: 60373.367 

10 485530.620 . 690343.889 Secoaisnratoaisi 
incereaimoblltlluiinbazadedatc 

//3/7c2 	//. o° 

11 485564.847 690346.811 
12 485564.301 690334.062 
13 485530.535 	• 690331.092 

• _________ 
16 485535.378 • 	 690320.132 
- 	 Suprafatatotalainasurala= 13450in 

Supratta din act = 13450 mp 

15 	
• 
S.C.  Mod emuS. R.L .  

90.39 
Cojjj1 Local 
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PLAN DE AMPLASAMENT sI DELMITALE A BUNJJLUI IM03IL 
Scaral:J000 

Nr.cadastral 	Suprafala masnrata ( Adresa imobiiuiui 
1350 mp 	Mun. Tecuci, str. PlutonierStoicescu, f.n. 

Cartea Fiinciara nr. 	 • 	UAT] TECUCI 

SUPRAFATĂ  PROPUSĂ  CONCESIUNII 

843 mp 

3 	29.24 	A 	
str. p. stoicescu 

o 

ţ555 
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; 	 INSTITUŢ]EA FREFECTULUI 
nel 
	 Judeţul GALAŢI 	 ! 

R lrJl7 
piu: Tec 

t Adresa: Str. Domneasc ă , Nr. 56, 800.008, Gala ţ i 
Tel: 0236/312.100; 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218 

	

j 	 E-mail: ef 	. efcturaiaiat.ro; Web: www.prefecturagalati.ro  

. ORDINULnr.______ 

	

Jinala,I 	 Din:. 	Z i 

	

publjc 	 . 

privind: atribuirea în proprietatea municipiului TECUCI, a suprafetei de 13 450,00 mp 
teren inti•avilan situat în Tecuci, strada PIt. Stoicescu, fara numar. 

Gabriel-Aurelian Panaitescu, Prefectul judetului Galati, numit prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 5 1 8/2 1 . 05. 2008; 

Având în vedere adresa Primâriei municipiului Tecucii nr.82 551/25.11.2008, înregitrată  
la Institutia Prefectului - judetul Galati la nr.7396/RG/2008; 

Avand în vedere prevederile art.3 6 alin. ( 1) din Legea nr. 1 8/1 991 privind fondul funciar, 
republicatâ cu modificările ulterioare; 

In baza art.26 din Legea nr.34012004 privind Prefectul si Institutia Prefectului, Cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

OR DONA: 

Art.1.- Se atribuie în proprietatea inunicipiului TECUCI supi•afata de 13 450,00 
mp tei•en intravilan situat • în Tecuci, sti•ada PIt. Stoicescu, fara nuinar, conform art. 36 
alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicatâ cu modific ărileulterioare. 

Art.2.-Amplasamentul terenului este stabilit conform anexei nr.1 care face parte 
integrant ă  din prezentul ordin. 

Art.3.- Prezentul ordin intrâ în vigoare de la data comunicârii. 

Art.4.- Compartimentul informare, relatii publice si secretariat al Institutiei Prefectului - 
Judetul Galati va comunica prezentul oi•din la Primâria municipiului Tecuci care va aduce 
la îndeplinire prevederile acestuia. 

PREFECT, 

- ,jGabrie1- ui•elian Panaitescu 
/ i  

Sef ericiu,  
Leonard Fintescu 	 7 : :• 

1ntouit. 
.-ona Silistru - l..cx. 

: 	
/ 	27.112()0$ 



Nr. cerere 11310 
Ziva 15 
Luna 12 

nul 2008 

? 

il@ 

il 
: 

Oficiul de Cadastru i Pubticitate lmobiliar,  Galati 

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR 
pentru 

INFORMARE 

Cartea funciara cu nr. 10962 SPECJALA 	 Comuna/ Ora•/ Municipiu : TECUCI 

A. Partea l-a 
Descrierea imobilului Suprafata Observatii 

in_mp.  

Adresa:STR PLT STOICESCU Nr.FN 13450 m2 

Nr cadasfral 9062 TEREN DE CONSTRUCTJJ 

B. Partea a ll-a 
Nr 
crt.  

lnscrieri privitoare Ia proprietate Observatii 

1 DOMENIUL PRIVATALMUNICIPIULUJ TECUCI Nr.inch: 11310 Data 
incheierii: 1 1/21/2008 lnscrisul: HCL NR 62/13.10.2008 PRJVIND 
ATESTAREA APARTENENTEI LADOMENIUL PRJVAT AL MUN TECUCI A 
JMOBILULUI TEREN SITUAT JN INTRAVILANUL MUN TECUCI STR PLT 
STOICESCU, 

C. Partea a llJ-a  
Nr 	 lnscrieri privitoare Ia sarcini 	 Observatii 
crt.  

JNusuntsarcini 	 . 	 _E_.__• 

Certific c prezentul extras corespunde întru totut cu poziiite în vigoare din 9arteafunciar original, pastrat de acest birou. 
Prezentut extras de carte funciar• poate fi utilizat, confom cererii. Ia ....................... 

	

si nu este valabil ta încheierea actelor autentiticate de notarul publi 	.. 	 • .• • 

Sa achitat tariful de 20 tei prin chitan•a nr ............. ............. /2008, pentru erviciul cf pCbhcitate imobiliar cu codut nr.7.7.3 

Asistent - registratoî ţ 	• 
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