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ML;NICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA Nr. 
Din 	 2018 

Privind: acordul de principiu privind trecerea imobilului din Tecuci.str. Maior Genoiu nr.3b din 
domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne  

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
Galaţi; 	 ţ 	, 

Număr de in_registrare ş i data depunerii proiectului?"  
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă 	in 

data de 	 , 
Avâtl in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, In_registrată  sub 

s /Q  , ;' ,/'d) 
Având in vedere raportul de specialitate intocmit d,9 )  Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat, in_registrat sub nr.of /,242 	/,.0‘  
Având in vedere rapoartele de avizare Intocmite de comisiile de specialitate n_r. 1 ş i 

5; 
Având in vedere adresa 2339569/2018 a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati; 

In baza art 9 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica. 
In baza art.36 alin (2) lit.„c" din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 

locala,republicata,cu modific ările si completarile ulterioare . 
in baza art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a 

administraţiei pul3lice locale, republicată  in 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  emiterea acordului de principiu al Consiliului Local Tecuci privind 
trecerea imobilului din Tecuci,str. Maior Genoiu nr.3b,CF 110279, din domeniul public al 
municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean —U.M. 0527 Galati, pentru relocarea unitatii de 
jandarmi Tecuci." 

Art.2. Imobilul mentionat la art.1 nu este grevat de sarcini , nu face obiectul legilor 
fondului funciar si nici al Legii 165/2013 si se identifica conform anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.3. Trecerea imobilului mentionat la art.1 din domeniul public al municipiului 
Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne se va face 
prin hotararea Consiliului Local Tecuci,in baza solicitarii ministrului de resort,ca reprezentant al 
Guvernului Romaniei.. 

Art.4. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.5.  Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărare va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ  

SECRETAR, 



R O Â 1 A 
RIDEŢLIL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
r)  PRIMAR 

Nr.  d9 /021,9  din  (9/( /c2  2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordul de principiu privind trecerea imobilului din Tecuci,str. Maior Genoiu nr.3b din 
domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne  

Imobilul ce face obiectul p•oiectului de hota•a•e apartine domeniului public 
al municipiului Tecuci ,fiind situat in Tecuci,str. Maior Genoiu nr.3b. 

Prin HCL Tecuci, nr.185/31.08.2017, s-a ap•obat rezilierea cont•actelo• de 
inchiriere aferente imobilului respectiv 

Motiva•ea rezilierii cont•actelo• a plecat de la ad•esa 1842318/2017 a 
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati prin care si-au manifestat intentia de 
a prelua imobilul respectiv in acelasi timp cu predarea catre autoritatile locale a 
imobilului din st•. Republicii nr.3 . 

P•in Strategia de consolidare si dezvoltare a Inspectoratului General pentru 
Situatii de urgenta pent•u pe•ioada 2016-2025 a fost inaintat un proiect privind 
infiintarea in municipiul Tecuci a unei Baze pentru interventii la dezastre,care sa 
poata sp•ijini logistic fortele de interventie din locatiile afectate de calamitati. 

In aceasta operatiune se propune preluarea de catre ISU a cazarmei unitatii 
de jandarmi din Tecuci fapt ce presupune asigurarea Inspectoratului de Jandarmi a 
unui alt imobil,•espectiv Maio• Genoiu nr.3b. 

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost materializata procedura de 
preluare a imobilului Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati a transmis adresa 
2339569/2018 p•in ca•e isi manifesta inte•esul pentru int•a•ea in posesie a 
acestuia. 

Pot•ivit p•evede•ilo• art. 36 alin. 2, lit. (c) şi art. 123, alin. 1,din Legea nr. 
215/2001, p•ivind administ•a ţia publică  locală, •epublicată  in 2007, Consiliul local 
Tecuci gestioneaz ă  patrimoniul municipiului . 

Ţinând cont de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
p•oiectul de hotă •â•e. 

PRIMAR, 
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R. 	Â N A 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUN1CIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.W"Odin  0 9. 10 ,  2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: acordul de principiu privind trecerea imobilului din Tecuci,str. Maior Genoiu nr.3b din 
domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Afacerilor Inteme  

Imobilul propus a fi trecut in domeniul public al statului apartine 
domeniului public al municipiului Tecuci. 

Potnvit prevedenlor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, 
republicată  in 2007 privind administra ţia publică  locală , consiliul local 
administrează  domeniul public şi privat al localit ăţii. 

in conformitate cu art.9 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica trecerea unui bun din domeniul public al unei unit ăţi 
administrativ - teritoriale in domeniul public al statului se face la cererea 
Guvernului, prin hotărăre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes 
public jude ţean sau local in bun de interes public na ţional. 

Având in vedere cele de mai sus, consider ă'm că  proiectul de hotărâre 
trebuie supus analizei consiliului local. 

ŞEF SERVICIU, 
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Datele de identificare a imobilului (teren si constructie) din Tecuci,str. Maior Genoiu 
nr.3b 

Amplasamentul 
imobilului 

Persoana 
juridica ce 

detine imobilul 

Caracteristici 
telmice ale 
imobilului 

Numar de inventar in domeniul 
public 

Str.Maior Genoiu 
nr.3b 

Tecuci,jud.Galati 
CF 110279 

UAT Municipial 
Tecuci 

S=1400 mp teren curti 
constructii 	si 

constructii —cladire 
administrativa - 

suprafata construita 
=190 mp (D+P) 

Vecinatati 
-N — prop. privata 

Floares 
-E —prop.privata 

Chiriac 
-S — str.Maior Genoiu 

-V — prop.privata 
Cristea 

1668 
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