
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT HOTARARE Nr. 
Din 	• 2019 

' Privind: : schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.77 

Iniţiator : Catalin ConStantin Hurdubae - Primarul municipiului cuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: nr. t' 2,10 019 
ConsiliuI local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi Intrunit in sedinţă0P9/,/~in data de 
	 2019; 

Avănd in vedere: 
=expunerea de motive a ini ţiatorutui Inregistrată  Sub nr 	/  f(r.€7-2- 2019; 
-raportul de specialitate intocmit de Directia Arhitect Sef, inregistrat sub 

nr.s6\r/ 	6i22019: 	 ; 
•- raportul de avizare intoctnit de comisiile de specialitate nr igr f ; 
--prevederile 'art.36, alin.(1) si (2), lit."c" si art.123 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice loCale, .repUblicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
. - art.147 din-Consfitutia RomanieI ; 

In baZa-Deciziei CCR 384/2018 , art: 45, alin. (3)' şi art. 115, afin. 1, lit. „b" din Legea 
215/2001 a adMiniStraţiei publice loca1e; rep ublicată  'in 2007: 

aproba schimbarea destinatiei spatiului situat in Tecuci, str.1 Decembrie 1918 
nr.77 in Spatiu:d.eStinat sedu admIniStratiy Imobilul se identifica conform - planului de amplasament 
.anexa 1 la prezenta hotarare..  

dataprezentei alte preVederi contrare se abroga. 
Art.3. Prezenta hotărâreva fi comUnicată  celor interesa ţi prin grija secretarului 

murncipl 
•
ulut .ecuci 

• 	
• 
	

• . 



P R IM 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din  (J7 0 2_, 2019 

-EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  schimbarea destinatiei nnui spatiu situat in Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.77 

Spatiul ce face obiectul prezentului proiect cle hotarare este si -tuat in str. 1 
Decembrie 1918 nr.77 si 'apartine-domeniului public al municipiului Tecuci.Acesta a 
foSt utilizat pentru sediu p.artid U.N.P.R. . dar acesta a renuntat la beneficiile 
coritractului de inchiriere 

Spatiul respectiv are o suprafata utila de 20,88 mp si este alaturat locatiei unde 
isi . desfasoara activitatea,Asociati ă  Cadrelor Militare in Rezerva. 

La aceăsta data exista mai inulte solicitari ale unor asociatii pentru atribuirea 
de spatii destinate or ăni7._arii sechilOr . 

Pentru a veni 	acestora si tinand cont si de clisponibHitatea 
e.iniptine ăsigurarea 	 ale acestora. 

La aceasta data munici«piul -Tecuci..a reintrat ni posesia irnobilului dm strada 
e'peMbrie , 19 18 nr-.77, • acestă  putandfi atribuit rainai 	-schirnbărea•

destinatieiatribut ce revineConsIliffii local.. 
: in aceste concli ţH sUpun Spre dezbatere ş i aprobare proiectul de hot ărâre,in forma 

r6pusa. -  



ORT DE SPECIALITATE  

PrI:kfind : scliimbarea destiria.tiei tinui spatiu situat in Tecuci str. 1 Decembrie 1918,nr.77 
. 	 • 

Spatitil ce, face obiect-ni prOiectului de hotarare,situat in Tecuci str.1 Decembrie 
1-918-nr.77, apar.thle:donieniului.public al municipiului Tecuci . 

Potrivit prevederilor, art -. - -36 ahn.2,1i1.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  'in 
.2007 privind administraţi,a publică  locqlă , consiliul local administrează  clorneniul 

, In conformitate Cu -prevederile art.13 din Legea 215/2001, Consiliile locale şi 
consiiiile judeţene liotărăSd ca bunurile-ce aparţin domeniului public sau privat, de 
interes locaisau ji -icleţean după  CaZ-, Să  fie -date în achninistrarea regiilor autonome şi 
inStittiţinOr p;uhlice, s fie concesid;nate ri să fie Inchiriate. 

Faţă ' de ăceSte precizăii: . cOnsiderăm "că  prOiectul de 
cndi ţiii. de. 	.. 	• 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. 	 din 	2019 
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