
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 
PROIECT DE HOTARÂRE 

Nr. 	din 	 / 2019 

Privind: inchirierea unor spatii cu destina ţie de sedii partide 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi da-ta depunerii proiectului: 	 /  o2,e) ,  03. 2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa0~49ft data de 
	 2019; 

Având in vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub nr. 	0-2.N. /2019_ 
- raportul de specialitate nr. intocmit de serviciul ADPP sub nr. 	 V3, /2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.g 9?,  
- cererea nr. 17033/2019 depusă  de reprezentan-tul UNPR - organizaţia locală  Tecuci şi cererea 

nr. 17540/2019 depusă  de reprezentantul partidului PRO ROMANIA - Filiala Tecuci; 
in baza prevederilor: 

- art. 21, alin. 1 şi 3 şi art. 26 din Legea nr.334/2006, privind finan ţarea activităţii partidelor 
politice, republicată, 

- Art.147 din Constituţia României; 
- Decizia CCR 384/2018, art. 45, alin.3 şi art.115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată  in 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

	Se aprobă  inchirierea către UNPR Galaţi - Organizaţia locală  Tecuci, a spaţiului 
situat în imobilul din Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.39, in suprafa ţă  de 20,40 mp exclusiv şi 
29,12 mp spaţiu comun, identificat confonn anexei nr.1 la prezenta hot ărâre.Valoarea chiriei 
lunare va fi de 54 lei. 

Art.2. Se aprobă  inchirierea către partidul PRO ROMANIA - Filiala Tecuci, a spa ţiului 
situat in imobilul din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.39, "in suprafa ţă  de 23,46 mp exclusiv 
29,12 mp spaţiu comun, identificat conform anexei nr.1 la prezenta hot ăra,'re. Valoarea chiriei 
lunare va fi de 58 lei. 

Art.3.Condiţiile de inchiriere sunt cele men ţionate in contractul - cadru, anexa 2 la 
prezenta ho-tăr' âre. 

Durata incheierii contractului este pân ă  la 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirli prin 
acordul părţilor. 

Art.4. Cu data prezentei hotărâri se abrogă  orice prevederi contrare. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului inunicipiului 

Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

SECRETAR , 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din 	o.O. 2O19 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: inchirierea unor spaţii cu destinaţie de sedii partide 

Imobilul situat în strada 1 Decembrie 1918 nr.39, apar ţine domeniului 
public al municipiului Tecuci şi se află  in administrarea Consiliului local al 
Municipiului Tecuci. Prin HCL nr.21/21.02.2019 a fost aprobat ă  schimbarea 
destinaţiei spaţiului 'in sedii partide. 

Prin adresa inregistrată  1a Municipiul Tecuci sub nr. 17.033 1 UNPR - , 
Organizaţia Tecuci şi partidul PRO ROMANIA prin adresa inregistrată  nr. 17540, 
solicită  spaţii necesare desfăşurării activităţii partidelor, în strada 1 Decembrie 1918 
nr. 39. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru 
sediile centrale şi locale ale partidelor. 

inchirierea de c ătre autorităţile 1ocale a spaţiilor destinate sediilor partidelor 
politice nu se face prin licita ţie publică  şi urmează  regimul juridic prev ăzut pentru 
'inchirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă. 

in consecinţă  supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, proiectul de hotărăre in forma prezentată . 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOlVfENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	 02-0 Q  - 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: inchirierea unor spa ţii cu destinaţie de sedii partide 

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr.334/2006 privind finan ţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ş i 

completările ulterioare , autorităţile publice locale pot asigura spa ţii pentru sediile 

locale ale partidelor politice la cererea motivată  a acestora. inchirierea acestor spa ţii 

urmează  regimul juridic prevăzut pentru inchirierea locuin ţelor, plata cheltuielilor 

legate de utilităţi fiind in sarcina exclusivă  a partidelor. 

in conformitate cu prevederile art. 36, alin 5 lit. a din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările i completările ulterioare, consiliul local 

ester cel care hotă—răşte asupra inchirierii bunurilor ce apar ţin domeniului public şi 

privat al localităţii. 

Spaţiul din strada 1 Decembrie 1918, nr.39, apar ţine domeniului public al 

municipiului Tecuci, conform HG nr.562/2002, anexa 3 şi nu a fa'cut obiectul 

restituirii 'in baza legilor proprietăţii. 

Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hotărâre poate fi supus 

aprobării Consiliului local. 

ŞEF SERVICIU, 



MUNICIPIUL TECUCI 
JUDEŢUL GALAŢI 

Nr. 	/ din 	 2019 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  DEST1NAŢIE 

I. 	PĂRTILE CONTRACTANTE. 
MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul În strada lDecembrie 19 18 nr. 66, reprezentat prin C ătălin Constantin 

Hurdubae În calitate de primar ca proprietar şi partidul ...................., reprezentat de d-1 ........................... În 
calitate de chirias. 
Au convenit Încheierea prezentului contract de Închiriere cu respectarea urm ătoarelor clauze: 

11. 	OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1. Proprietarul asigur ă  chiriaşului folosinţa bunului CLĂDIRE din Tecuci, strada l Decembrie 1918 nr. 39 în 
suprafaţă  utilă  de ........................m.p. 
Art. 2. Bunul Închiriat este dat în folosinţă  chiriaşului pentru sediu partid. 
Art. 3. SubÎnchirierea sau orice mod de Înstr ăinare/modificare a dreptului de folosin ţă  se face cu acordul scris al 
proprietarului. 

111. PREŢUL $I MODALITATEA DE PLATĂ  
Art. 4. Preţui Închirierii este de ..............RON leillună. 
Art. 5. Chiriaşul va plăti preţul specificat Ia art 4 începând cu data predării spaţiului. 
Art. 6. Preţul chiriei poate fi modifîcat de c ătre proprietar pe parcursul derul ării contractului cu respectarea prevederilor 
legale. Chiriaşul are obligaţia de a achita contravaloarea chiriei la pre ţul nou stabilit de la data intrării În vigoare. 
Art. 7. Chiria va fi plătită  cle chiriaş  lunar, cel mai târziu până  În ultima zi a lunii pentru care se efectueaz ă  plata. 
Art. 8. PIata chiriei se va face În numerar sau prin ordin de plat ă  prin: 

- contul proprietarului nr. R084 TREZ 30721300205XXXXX deschis Ia Trezoreria Tecuci 
Art. 9. In cazul în care chiria şul nu plăteşte Ia termenul scadent, va suporta penalit ăţi de Întârziere de 0,3% pe zi 
calculate la suma datorată . 

Iv. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Art. 10. Termenul de Închiriere este pân ă  la 3 I. 12.2020 ,cu Începere de la data de 	1a expirarea acestui 
termen,contractul putând fl reÎnnoit cu acordul p ărţilor. 
Art. 11. Prezentul contract de închiriere î ţi produce efectele începând cu data pred ării spaţiului. 

V. 	OBLIGATIILE CHIRIASULUI 
Art. 12. Chiriaşul se obligă  ca pe toată  durata Închirierii să  păstreze în bune condiţii bunul închiriat, precum şi accesoriile 
acestuia să  nu le degradeze sau cleteriora. 
Art. 13. Chiriaşul va folosi bunul închiriat nuinai potrîvit destinaţiei prevazute la art 2 din contract. Modificarea 
destinaţiei bunului închiriat dă  drept proprietarului să  rezi!ieze contractul în mod unilateraL 
ArL 14. Chiriaşul are obligaţia de a plătii chiria stalilită  la art 4 din contract. 
Art. 15 In perioada de valabilitate a contractului de închiriere, chiria şul are obligaţia de a Încheia contracte individuale 
cu furnizoriî de utilităţi pe cheltuiala sa si va suporta toate cheltuieiile referitoare Ia uti(ita ţile consuniate pentru folosinţa 
bunului închiriat, respectiv ap ă, energie electrică, telefon, fax, etc., 
Art. 16. Chiriaşul va efectua pe cheltuiala sa, Iucrările de întreţinere si reparaţii ale bunului pentru a-1 menţine în starea 
în care l-a primit Ia momentul încheierii contractului. 
Art. 17. Chiriaşul va efectua pe clieltuiala sa lucrările de reparaţii capitale ale bunului închiriat dacă  sunt detenninate de 
culpa sa. 
Art. 18. Chiriaşul răspunde pentru deteriorarea par ţială  sau totală  a imobitului închiriat în cazul în care acesta se 
datoreazaă  culpei sale. 
Art. 19. Chiriaşul are obligaţia de a permite proprietarului să  veriflce modul cuin este folosit bunul închiriat şi starea 
acestuia. 
Art. 20. Chiriaşul are obligaţia de a-1 înştiinţa în scris pe proprietar În tennen de 24 de ore în leg ătură  cu acţiunea oricărei 
terţe persoane care îl tulbură  În folosinţa bunului. 
Art. 2 1. Chiriaşul are obligaţia de a asigura paza bunului Închiriat. 
Art. 22. Chiriaşul are obligaţia ca la expirarea duratei de valabilitate a prezentului contract s ă  restituie proprietarului 
bunul închiriat împreună  cu toate accesoriile acestuia, În cazul în care nu se procedeaz ă  la prelungirea duratei 
contractului. 

Art.23. Pe toată  perioada de transmitere a dreptului de folosin ţă  asupra imobilului, chiriaşul poartă  întreaga răspundere 
pentru aplicarea m ăsurilor de apărare împotriva incendiilor si a altor situaţii de urgenţă  ( culremur,inundaţiî, fenoniene 
meteorologice periculoase ) În conformitate cu Legea 307/2007, ordin MAI 1 63/2007 si a legii 48 1/2004. 

vI. 	OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI 



Art.23. Pe toată  perioada de transmitere a dreptului de folosin ţă  asupra irnobilului, chiriau1 poartă  întreaga 
răspundere pentru aplicarea m ăsurilor de apărare împotriva incendiilor si a altor situa ţii de urgen ţă  ( cutremur,inunda ţii, 
fenomene rneteorologice periculoase ) în conforrnitate cu Legea 307/2007, ordin MAI 163/2007 i a legii 481/2004. 

I. 	OBLIGAŢHLE PROPRIETARULUI 
Art. 24. Proprietarul pred ă  chiriaşului bunul închiriat constând iii 3 camere, hol si 2 bai, precum ş i toate accesoriile 
acestuia în conformitate cu Procesui verbal de predare-primire si a schiţei anexe la prezentul contract.. 
Art. 25. Pe durata închirierii proprietarul se oblig ă  să  efectueze repara ţiile capitale ale bunului îiichiriat pentru a asigura 
buna funcţionare a acestuia cu excep ţia cazului în care deteriorarea imobilului este din culpa chiria şului. 
Art. 26. Proprietarui va efectua pe cheltuiala sa repara ţiile determinate de un caz de forţă  majoră . 
Art.27. Proprietarul nu va stânjeni pe chiria ş  în exercitarea dreptului de folosin ţă  asupra bunului închiriat. 
Art. 28. Pe durata de valabilitate a prezentului contract proprietarul nu va executa modific ări ale structurii bunului 
închiriat de natură  să  tulbure folosinţa acestuia de c ătre chiriaş  sau care ar determina o modificare a destina ţiei bunului 
închiriat. 
Art. 29. Proprietarul va putea s ă  controleze bunul închiriat dac ă  acesta este utilizat conform scopului pentru care s-a 
încheiat prezentul contract. 
Art. 30. Proprietarul nu poare s ă  închirieze bunul care face obiectul prezentului contract unei ter ţe persoane, în perioada 
de valabilitate a contractului. 

11. 	RĂSPUNDEREA PĂRTILOR CONTRACTANTE 
Art. 3 1. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevă.zute în acest contract, partea în culp ă  datorează  daune celeilalte p ărţi. 
Art. 32. Neplata chiriei timp de o lun ă  deterniină  rezilierea de drept a contractului. 
Art. 33. Pentru neîndeplinirea de c ătre proprietar a obligaţiilor ce-i revin prin prezentul contract, chiria şul va putea fie să  
plătească  proprietarului chirîa diminuată  proporţional cu prejudicîul care i s-a produs, fîe s ă  desfîinţeze contractul. 

IIL 	LITIGII 
Art. 34. Eventualele litigii care s-ar putea îvi în leg ătură  cu prezentul contract vor fi solu ţionate pe cale amiabil ă  iar 
dacă  părţile nu cad de acord soluţionarea litigiilor se va realiza de către Instanţa dejudecată  competentă. 

IV. ALTE CAUZE 
Art. 35. Prezentul contract de închiriere constituîe titlul executoriu. 
Art. 36. Prezentul contract intr ă  în vigoare la data de  
Art. 37. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare. 
Art. 38. In cazul nerespect ării de către chiriaş  a clauzelor contractuale, acesta va fl evacuat pe cale administrativ ă  pe 
cheltuiala si răspunderea acestuia firă  notifîcare prealabil ă . 
Art. 39. Prezentul contract poate înceta în situa ţia în care Primăria municipiului Tecuci, consideră  necesară  folosirea 
spaţiului respectiv în alte scopuri sau ca o urmare a faptului c ă  imobilul a fost revendicat şi câştigat de fostul proprietar 
sau moştenitorii acestuia. 

PROPRIETAR, 	 CHIRIAŞ  



CIF: 23764437 
Str.Domnească  nr.142, bl.B 
Tel./Fax 0336802520 

Uniunea  pentru 
	

României  
Progresul Româniej, interesul netionel! 

Organizaţia Judeţeană  Galaţi 

muNir.:"Puk: 

Nr 

Zius/ 

Care, 
Primaria Municipiului Tecuci 
In atentia Domnule Primarrjurbae Catalin Constantin 

Prin prezenta va rugam sa aprobati inchirierea spatiului din Mun. Tecuci, Str. 1 
Decembrie 1918 nr. 39, pentru a fi folosit drept sediu al Partidului Uniunea Nationala 
pentru Progresul Romaniei — Organizatia Municipala Tecuci. 

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 
Organizatia Judeteana Galati 

Presedinte, 

Contrasemneaza: 
UNPR Organizatia Municipala Tecuci 

PresedinteA 



:,.1 	' 
A 

DOMNLj LE PRIMAR,  

L 
-"----- 

Subscrisa arti I PROROMANIA prin ing. Garofa lon, in calitate de 

Prsedintp1 ialei Muncicipiului Tecuci solicita de urgenta un spatiu pentru 

desfasurarea activitatiilor specifice partidelor. 

Mentionam ca am mai facut doua cererii de repartizarea spatiului dar pana in 

prezent nu am primit nici un raspuns concret 

20.03.2019 

Presedinte filiala Tecuci 

Va multumim anticipat 



- 

PLAN AMPLASAMENT 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 39 

	

Spaţiu "inchiriat U.N.P.R. S (3) 	- 20,40 m.p. exclusiv 
S (2),(6),(7) - 29,12 m.p. spaţiu comun 

Spaţiu inchiriat PRO ROMÂN1A S (9) - 23,46 m.p. exclusiv 
S (2),(6),(7) - 29,12 m.p. spa ţiu comun 

_ 

	

_ 	_ 	- 


