ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL —

PROIECT DE HOTARARE Nr.
Din
2019

Pfivind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al
municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.

Iniţiator Catalin Constant-in Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de inregistrare şi d2t2 depuneriî prolectultti:i' L/0,57D 03.
,
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţ4(2&074in data
de
2019;
Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, im-egistrată sub nr./ 0(17-& 70( 0!- 49/1,9
Având in vedere raportul de specialitate nr.7W77tre320ntocmit de Directia Arhitect Sef;
Având în vedere raportul de avizare intocmit de comisfile de specialitate nr.
Având în vedere prevederile art.10, alin.2 Legii nr. 213/1998, privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile art 36, alin. 2, lit. „c", din Legea m -. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată in 2007;
Avand in vedere art.147 din Constitutia Romanie1
•

In baza Deciziel CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art 115, alin. 1, lit. „b" din
Legea 215/2001 a administraţiet publice locale, rep ublicafa" In 2007:

HOT Ă R ĂŞ TE:
Se aprobă trecerea unui imobil (teren cu amenajafi aferente si constructii) din
domeniul pubfic al municipiului Tecuci, îa domeniul privat a1 acestuia, identificat conform anexei
1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Anexa 1 face parte integrant ă din prez,enta hot ărâre.
Art.3. incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeptinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.5. Prez,enta horarâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

INITIATOR
PRIMAW
SECRET A

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr. ,2/0 42 6 din
2019

EXPUNERE DEMOTIVE

Privind: trecerea unui imobil si-tuat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al
municipiului Tecuci, 'in domeniul privat al acestuia.

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este format din
constructii in suprafata construita de 2393 mp si terenul aferent acestora in
suprafata de 17811 mp • si este sit-uat in Tecuci str. Gheorghe Petrascu nr.6466.Acesta se afla in proprietatea municipiului Tecuci . Imobilul se afla la limita de
sud vest a fostei cazarme si se invecineaza la sud cu Muzeul Aviatiei si la est cu str.
Carol I .
Pe amplasamentul respectiv se afla pavilioanele D,G,K,K8 si R ce apartin
a-tat domeniului privat (pav.G,K si R) cat si domeniului public (pav.D si K8)
•Imobilul susmentionat apartine domeniului public al municipiului Tecuci.
Acesta nu a • mai fost utilizat de 13 • ani iar pentru punerea in valoare sunt necesare
fonduri importante.
•Pen-tru o" valorificare optima a bunului respectiv este nec,esar scoaterea la
vanzare ,sumele obtinute putand fi utilizate la executarea unor lucrari de investitii de
interes local.
Procedura poate incepe dupa trecerea imobilului din domeniul public in
domeniul privat al municipiului Tecuci.
•Având în vedere cele prezentate, propun pentru dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA ARFHTECT SEF
Nr. /ĂV
06.
2019
,

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al
municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestui.a.

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă in
2007 privind administraţia publică localk consiliul local administrează domeniul
public şi privat al localităţii.
Imobilul apartine domeniului public al municipiului Tecuci conform H.G. nr.
1262/18.10.2005.
Trecerea din domeniul public in domeniul privat va fi in corelare cu
documentatia P.UZ. aflata in procedura de avizare sub aspectul regimului juridic.
Potrivit prevederilor art. 10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public în domeniul privat
al localităţii a bunurilor imobile se face prin hotărârea Consiliului Local.
Având în vedere cele de mai sus, consider ărn că proiectul de hotarare
indeplineste conditiile de legalitate.

Directia Arhit't Sef

Şef serviciu ADPP

Imobil (teren si constructii) ce trece din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Tecuci
Nr.crt.
1
2
3

Componenta
imobil
Pavilion D
Pavilion K8
Teren si
amenajari
aferente

Suprafata (mp)

:

2274
1 19
17 81 1

•

Document de
proprietate
H.G .1262/2005
H.G .126212005
H.G .1262/2005

