
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 
Din 	 2019 

Privind: : schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.39 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: nr.93,77 2019_; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit in şedinţă 	in data de 
	2019; 
Având 1n vedere: 	 , 

-expunerea de motive a ini ţiatondui Inregistrată  sub nr.  927,67r/ <r 022019;  
• -mportul de specialitte Intocmit de Directia Arhitect Sef, înregistrat sub 

/ 	2019: 
- raportul de avizareIntocmit de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5; 
- art., 	din. . Legea :334/2006 privind finan ţarea activităţii partidelor politice şi a 

	

campandlor eleetorale; 	• 
- 	- preved.erile art.36, afin.(1) Si (2); lit."c" si art.123 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice loCa1e, repnblicâta, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art.147 din Constitutia Romainei ; 

baza Deciliei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, rep ublicată in 2007: 

'HOT Ă 'R ĂŞ TE: 

. Att.1,Se aproba schimbărea deStinatiei . ImObilulni . siniat ni Tecuei, str.1 Decembrie 
1918 nr.39 in ,Spatiu .. deStinat pentru sediu, partid.Iinobiinl :se"identifiCa : cOnforM planului de 
amplasament anexal la prezenta hOtarare. - - 

- 	ArG2.:!.1 data Prezentei alte- ,.prevederi cdntrare 'Seabroga: 
.:Âi.t. j.:RreZenta hcitărâre .ya. fi'cominiicată  Celor'inereSai,:prih,grija .secretarului .. 	 , 	 „ 

. 	 . 	 . 

murucpnilui..Tecuei. 



. . 

Privind:  schimbarea des ţinatiei unui iMobil .sitUat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.39 

. 	• 	. 
lmobijul ce - 'faCe obiecţul prezentului proiect de hotarare es -te situat in str. 1 

Decernbrie 1918 'aPartMe domeniului public al municipiului Tecuci.Acesta a 
'foSt -utilizat pentru deSfaSurarea activitatilOr prescolare pana la edificarea constructiei 
din str. 1 Decembrie 1918 nr. 28: ' 

•I. aceasta data exista 	solicitari ale organizatiilor politice pentru
• 

	

atribuirea 	spatii destiriate•or.  ganirii sediilor.  . 
• - 	 . 	 . 

Pentru veni sprIjmu!. partidelor . tmand cont si de dispornbilitatea e)dstenta 
•se impune asigurăreaspatiilor.peni-ru sediile locale ale acestora. 

La a.ceaSta«•data: municip14:,tecuCI a reintrat posesia imobiluku din st . 	

• 	

. 	_ 	 . 	. 
eembrie . 1918 .•nr 

▪ 	

acetă -  :,.putand ffi atribuit numai dupa schimbarea 

"in -aceste coiidi ţii ,SUPun:re dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre iJl orma 
r_QPusâ- - 	. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

9 ţ_ RI MA R 
39  din 	e) 2_,  2019 



RAPORT DE SPECIALITATE  

- Privind :  scliimbarea Clestinatlei unuî imobil situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.39 

face -ObieOul ,proiectfflui de .,-hotarare,situat iii Tecuci str.1 
Decernbriel 91.8 ir.39. apartine dOni .eninluî pubIic .al rnunicipiului Tecnci . 

- PotriVit .Pf.evederilor art. 36 Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 
'0107 priVind .adMinistraţia publică  iocal ă , consiliul local adrninistreaz ă  domeniul 
public şi priVat al 

-In con_ormitate al .PreVederile art.123 din Legea 215/2001, Consiliile locale şi 
jUdeţene bOtărăSc ca bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat, de• 

	

interes lgcal:satt'Jude ţean, , după ..caz, 	date 'in administrarea regiilor autonome şi 
. 	 . 	 . 	 . 

insţituţiilor pLlbllcc să  fie,4ancesibnate .ori.să  fie închiriate, 
Legea 3347:2006 autOrităţile.'adMMiStraţiei, puhlice centrale ;ş1 

opâle, pot asigra spatii pentru scdiik ceiitrale .  şi ldcale ale .PartidelOr politice Preurri..- 
'. Ş.i'ter6nUtile-..aferente; la ,ererea.Tricitiat ă  a acestora.: Partidele pOlitice p"Ot.pririii‘ cel 
• :mult cte Misediu pe .unitate'adrniiiiStratiV -teritorial ă . 

..proiectul 
' 

't'ect-Sef: 	 ef şery,10.1ADPI 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. 	 din 	-  2019 



Plan de arn&sament s e!initare a irro 
Scara 1:500 

I 	 Suprafata masurata a i 	Nr.caciastral 	
imobilului (m.p.) Adresa imobilului 

418 intravilan Tecuci, UAT Tecuci, STR 1 Decembrie 1918,nr. 39, judet GALATI 
Nr. carte funciara Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 
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A. Date referitoare la teren 
-• 	Nr. 	• 
parcela 

Categorie de. 
folosinta 

•Suprafata - 
(mp) 

ii Mentun  
i - CC 	• 418 Imobil imprejmuit 

TOTAL -  : 418" 

-B. Date referitoare la constructii 
. 	Cod' - 
- conStr.' 

- 
-Destinatia suprafata construita la . 

sol (mp) • : • 
Suprafata construita 
- desfasurata (mp) 

Mentiuni 

--" 
. 	. 	- 	. Cl CIE ". 151 , . 

 Cladire din caramida; an constructie 1899 
Fara lift; Fara performante energetice 

C2 14" • •0 Anexa 

TOTAL . - '165 
•

. 

	

	 Suprafata totala masurata a imobilului = 418 mp 
Suprafata din act = 418 mp 

Execntant POPA GRIGORE 	. 
. 	'. (nume, prenume) 

• - 	 . 
Confirm executărea masuratorilor la teren; corectitudinea 

documentatiei c,adastrale si corespondenta aceste -  
- teren. ,,..4"" 

Semnatura si stam 9ERTIFICAT 
, 

: 	Data: 07.04.20 k' 	MITOŞ?,717., 

intocmirii 
din iter47 

e  

DE 

Confirrn 

. 
gi mpila BCPI 

Inspector 

introducerea imobilului in baza de date 
cadastral. 

Semnatura si parafa 

Data 	-65-  

si atribuirea numarului 

/- 
(M7'.  Tecu ci 	 7, 

"In situatia in care exista numere cadastral 40e4figliail~pjociumelui vecinului se va trece numaru(cadastra, iar in Iipsa numarului 
cadasfral nurnarul topographic sau ntimaru ldministr4kfilue 	effivffirkilesc la metru patrat. 


