R
A
JUDE ŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL--

PROIECT DE HOTARARE Nr.
Din
2019
Privind: transmiterea în administrarea Judecatoriei Tecuci unui imobil

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipi*i Tecuci, ude ţu1 Galaţi;
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 669
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţăp,e0~4t.în
data de
2019;
Având in vedere adresa Judecatoriei Tecuci 65/2019, inregistrat ă sub nr.4306/2019;
Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă •sub nr 6,11:472J:c)/ 49
Având in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea
Domeniului Public şi Privat, ffiregistrat sub nr.. 6,72- ( /2J: e9ţ , w
;
Având în vedere rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4
şi 5;
Având in vedere prevederile:
- art.147 din Constitutia Romaniei ;
- art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică locală, republicată 1n
2007;
- Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicat ă in 2007:
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HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.l. Se aprobă transmiterea in administrarea Judecatoriei Tecuci a imobilului
identificat conform anexei 1 la prezenta hotarare.Imobilul va avea destinatia de locuinta de
serviciu .
Transmiterea în administrare se face pe o durata de 3 ani cu posibilitatea prelungirii
prin acordul părţilor.
Art.2. Transmiterea in administrare se face pe baz ă de protocol de predare-primire in
care se vor specifica obliga ţiile părţilor.
Art.3. Cu data prezentei se abrog ă orice prevederi contrare prezentei hot ărâri;
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.5 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

Initiator
PRIMAR

SECRETAR,

ROMÂNiA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
din
co
,

2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind : transmiterea în administrarea Judecatoriei Tecuci unui imobil

Imobilul ce face obiec -tul prezen-tului proiect de hotărâre este un apartament
situat in zona industriala ,strada 1 Decembrie 1918 nr.135A,b1.T5,et.2 ,ap.46.
Acesta este proprietatea municipiului Tecuci.
Prin cererea 4306/22.01.2019 Judecatoria Tecuci a -transmis Primariei Tecuci
solicitarea pentru a pune la dispozitie o locuinta destinata angajatilor institutiei
respective.
Pentru a-tragerea unor specialisti in domeniu fiecare autoritate locala
identifica solutii de a-tragere,una din-tre ele,poate cea mai importanta,fiind
asigurarea unor locuinte cel putin pentru prima perioada de activitate.
Apartamentul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este liber.
in conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată in 2007, Consiliile Locale hot ărăsc ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat s ă fie date în adminis-trarea regiilor
autonome i instituţiilor publice, să fie concesionate ori s ă fie inchiriate.
Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentat ă.

PRIMAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 51 PRIVAT
2,5; 67 2019
din
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: transmiterea în administrarea Judecatoriei Tecuci unui imobil

În conformitate cu art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată in 2007, Consiliile Locale hot ărăsc ca
,

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să fie date în administrarea regiilor
autonome i instituţiilor publice, să fie concesionate ori s ă fie Inchiriate
Imobilul

situat in Tecuci din

strada 1 Decembrie 1918

nr.135,b1.T5,ap.46,este proprietatea municipiului Tecuci. .
Având 1n vedere cele de mai sus, consider ăm că proiectul de hotărâre
indeplineşte condiţiile de legalitate.

SEF SERVICIU,
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Anexa nr.1 Ia HCL

Nr.
crt
1

lmobil ce se transmite în administrare
Judecătoriei Tecuci
Apartament cu dou ă camere

Adresa imobil repartizat
1 Nr.
Bloc
Strada
T5
1 Decembrie 1918 1 135 A

Sc.
3

Etaj
2

Apt.
46

ROMANIA

MU,AICIPIUL TECUCII
PRIM Ă RIE
N

'44

Anul_
c522

JUDECĂTORIA TECUCI, JUDETUL GALATI
Strada Costache Racovită nr. 28 bis, judetul Galati
Telefon 0236/820039, 0236/820041; fax: 0236/829610;
E-mail: judtecuci@just.ro
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Nr.
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PRIMARIA TECUCI

QP>t

in teme . trgii nr. 11411996, republicat ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare,
vă rugă m snalizaţi posibilitatea atribuirii unei locuin ţe de serviciu c ătre Judec ătoria
Tecuci, locuinţă care va fi destinat ă funcţionarilor publici, angaja ţi ai institu ţiei noastre.
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consideratie,

Cu deos

DECATORIEI TECUCI,
lASE VALENTIN

PREŞ EDINT
judO
7,--.,-f----:-

., A

7/
‘.:„y
J. .;:f ?

,„,-:
•, , ,I‘
i

, -.,,\.

''•

.• • • . '

,:..• •

`• /

,

:-„:,....;:!:

c . :. :.,.....:•;:„.
.• L .H ,;,„.••:/
• .• •,--_:_

\`'
. ''.\-:••••,...

‘,

r

I '..-1'
1,.'1
)

„„.,.•,,, ,,),/ţ

V,,,,,
•' - • ;',
,- ..k i,,- ;.--,-," -•:

-,,, , - .,!..

:.'.. .;,•,..,,"
- ‘

