
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARÂRE 
Nr. 	din 	 2019 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului Local  
Tecuci cu A.C.S. „ AKIKAI „ Tecuci.  

data de 

Iniţiator : Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	 din 	 2019 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţă~a in 
	 2019; 

 

Având în vedere : 
- Adresa asociaţiei sportive AKIKAI, inregistrată  la nr. 10282 din 19.02.2019. 
- expunerea de motive a iniţiatorului, Mregistrată  sub nr. 	 2019 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciului Admini.strarea Domeniului Public şi Privat, 

inregistrat sub nr.  tit 91.f,.(1.2, 2019; 
raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	  

- preveclerile HCL nr.30/26.02.2009; 
- art. 36, alin.9 şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind admin—istraţia publică  locală; 

ln baza prevederilor : 
- Art. 147 din Constituţia României, 
- Decizia CCR nr.384/2018, 
- art. 45, alin 3 şi art. 115 alin.1, lit b din Legea 215.2001 cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

HOT Ă RĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea art.1 HCL nr. 30/26.02.2009 care va avea următorul 
conţinut: 

„3.1. Obiectul contractului îl constitule asociere,a p ărţilor contractante în vederea 
moderniză-rii şi amenajării clădirii situate in Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64 — 66, sala de 
sport pavilion E, cu o suprafaţă  de 610mp, precum i teren invecinat, în suprafa ţă  de 3100 mp, în 
scopul funcţionărfi ca baiă  sportivă, având drept obiectiv promovarea manifest ărilor şi 
programelor sportive, activităţi în domeniul spotulul pentru to ţi, activităţi în domeniul sportului 
pentru persoane cu handicap, organizarea de stagii de pregătire cu cerceta.şii precum i iniţiere 
pregătire in domeniul artelor mar ţiale autoapărare).„ 

Art.2. Se aprobă  modificarea schiţei, anexă  la HCL nr.30/2006, conform schi ţei anexe la 
prezenta hotărâre 

Art.3.  Cu data plezentei orice prevederi contrare se abrog ă. 
Art.4. Prez,enta hotărăre va fi adus ă. la  Indeplinire prin grija primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci . 

PRIMMZ? 

SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR, 

Nr.  ///4-P 	din  P( -2 	2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 30 din 26.022009 referitoare la asocierea 
Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. „ AKIKAI „ Tecuci.  

Clubul sportiv AKIKAI, afiliat la Federa ţia de Freestyle Kickboxing, a ob ţinut 
rezul-tate deosebite atât pe plan naţional cât şi internaţional. Astfel se pot eviden ţia 
medaliile de aur la campionatele naţionale, internaţionale şi chiar ocuparea locului II 
la Campinatul Mondial de Seniori. 0 participare notabil ă  a avut-o clubul AKIKAI şi 
la Românii au talent , unde oraşul nostru a fost promovat cu succes de acest club. 

Programul clubului — intreţinerea, funcţionarea i dezvoltarea bazei materiale, 
urmăreşte asigurarea condi ţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire 
şi competiţionale ale sportivilor i ale altor categorii de popula ţie 'in bazele sportive 
aflate pe domeniul public sau privat al UAT municipiul Tecuci. 

Obiectivele programului clubului AKIKAI sunt: 
- intreţinerea şi funcţionarea bazel materiale sportive pentru asigurarea 

condiţfilor necesare practic ării activităţilor fizice si sportive; 
- dezvoltarea bazei materiale prin modemizarea celei existente. 

0 preocupare a UAT municipiul Tecuci este şi dezvoltarea economic ă  a zonel 
fostelor unităţi militare, ceea ce presupune atragerea investitorilor. F ără  a perturba 
activitatea Clubului Akikai, se impune diminuarea suprafe ţei de teren atribuită  
acestuia cu scopul folosirii la alte activit ăţi economice de la 3611 mp la 3100 mp. 

Având 'in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre 'in forma prezentat ă . 

Primar, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. #(49  din 	 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea 
Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. „ AKIKAI „ Tecuci.  

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hofărâre este situat in zona fostelor 
unităţi militare, str. Gheorghe Petra.şcu, nr.64-66 i face parte din domeniul public al 
municipiului Tecuci. 

Imobilul aparţine domeniului public al municipiului Tecuci, conform HG 
1262/18.10.2005. 

Art.4 din Legea nr.215/2001 prevede c ă  autonomia locală, exercitată  de către 
consiliul local ca organ deliberativ i primar ca organ executiv, este atât 
administrativă  cât şi financiară. Autonomia locală  priveşte organizarea, func ţionare, 
competenţele şi atribuţille, precum şi gestionarea resurselor, care potrivit legii, 
aparţin UAT - ului. 

Art. 36 alin 2 lit. e) i alin 7 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede competen ţa consiliului local de a aproba asocierea unităţli arlministrativ 
teritoriale cu persoane fizice/juridice în vederea finan ţării şi realizării in comun a 
unor acţiuni , lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Având in vedere aceste aspecte, consider ăm că  proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL 30 din 26.02.2009, indeplineşte condiţiile de legalitate. 

Şef Serviciu ADPP, 	 Consilier, 



MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 
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