
ROMÂNIA 	 _ 

JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

- CONSILIUL LOCAL — 
PROIECT DE HOT Ă RÂRE Nr. 

Din 	 2019 

Privind: modificarea protocoalelor de predare-primire a locuintelor incheiate intre Municipiul 
Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municip iului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului:-5,9i967: (Q 2019; e-----""  

Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit 1n şedinţa 02104Widin data 
de 	 2019; i Av^n d in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub 
nr.,24 f(i6P - 0V2019; 

Având in vedere raportul de şNcialitate intocmit de Serviciul administrarea domeniului 
public şi privat, inregistrat sub nr.  .2 ifyffig, (2 * , 2019; 	 ,, --- 

Având 'in vedere raportul de aviznre 'intocmit de cotnisiile de specialitate nr. 42, P74,5 
Având in vedere adresa 21016/2019 a Spitalului Municipal Anton Cineu Tecuei; 
Av'ând in vedere prevederile art 123 din L,egea 215/2001, a administra ţiei public,e 

locale, republicafa in 2007; 
-art.147 din Constitutia Romaniei ; 
- Deciziei CCR 384/2018 , ad. 45, alia. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicată  in 2007 

HOT Ă RĂŞ TE: 
Art.l. Se aprobă  modificarea art.3.1 a protocoalelor de predare-primire pentru spatiile cu 

destinatia de locuinta incheiate intre UAT Municipiul Tecuei si Spitalul Municipal Anton 
Cincu Tecuci,identificate conform anexei 1 ,ce vor avea urmatorul euprins: 

„3.1. Transmiterea in administrare se fac,e pe termen de 6 ani de la data intocmirii prezentului 
protocol cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor". 

Art.2. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.3. Prezenta hotârâr' e va fi adusă  la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

INITIATOR 	 SECRETAR 
PR1MAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  2 Tqă?  din  /(7v,0 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea protocoalelor de preciare-prirnire a locuintelor incheiate intre Municipiul 
Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 

La aceasta data Municipiul Tecuci detine trei spatii cu destinatie de locuin -ta 
ce au fost transmise in administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu 
Tecuci.Acestea apartin domeniuluii privat al municipiului si sunt destinate cazarii 
cadrelor medicale 

Termenul de transmitere aprobat prin hotararea Consiliului local a fost de 3 
ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor. 

Prin adresa 3333/2019 a Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci 
inregistrata la institutia noastra sub numarul 21016/2019 a fost solicitata prelungirea 
termenului de transmitere in administrarea institutiei sanitare a locuintelor. 

Asigurarea unitatilor locative pentru spital este una dintre conditiile de 
mentinere si atragere a medicilor in municipiul nostru in situatia in care pe intreg 
teritoriul tarii se constata o lipsa acuta de cadre medicale. 

Pentru buna gestionare a bunurilor afiate in patritnoniul Municipiului Tecuci 
si administrarea Consiliului local si a veni in sprijinul cetatenilor in privinta 
serviciilor medicale din zona unde locuiesc, consider ca cea mai buna solutie este 
modificarea protocoalelor de predare primire a locuintelor incheiate cu Spitalul 
Municipal Anton Cincu Tecuci prin modificarea perioadei la 3 la 6 ani 

Având în vedere cele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOME, NIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	 din 	 (?). 	 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea protocoaletor de predare-prirnire a locuintelor incheiate intre Municipiul 
Tecuei si Spitâul Municipal Anton Cineu Tecuei 

Imobilele ce fac oblectul protocoalelor de predare-primire pentru care se 
propune modificarea apartin domeniului privat al Municipiului Tecuci. 

in conformitate cu prevederile art.123 din Legea 215/2001 a administra ţiei 
publiw localeşepublicată  in 2007, consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, după  
caz, să  fie date în administrarea reglilor autonome şl instituţillor publice, să  fie 
conwsionate ori să  fie inchiriate.Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse 
dispozi-ţlilor de drept comun dac ă  prin lege nu se prevede altfel. 

Având in vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hofăr" âre 
indeplineste conditille de legalitate. 

Serviciul ADPP 



Anexa nr. 1 la HCL... 

Nr.crt. Nr.protocol de predare 
primire 

Proprietar imobil Institutia beneficiara a 
dreptului de administrare 

1 11799/2016 Municipiul Spitalul Municipal Anton 
Tecuci Cincu Tecuci 

2 21213 / 2016 Municipiul Spitalul Municipal Anton 
Tecuci Cincu Tecuci 


