
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTARARE NR. 

DIN 	.2019 

Privind: acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Patrichi Roxana-Irina si  
inventarierea acestuia in domeniul public al UAT Municipiul Tecuci  

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului T7uci, 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului  ;25-070  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi , intrunit in şedinţă  ordinară, in data de 

.2019; 
Având in vedere: 

- adresa 18475/2019 a doamnei Patrichi Roxana Irina; 
- exptmerea de motive a ini ţiatorului , hiregistrată  sub nr025-00/-01.2019;  
- raportul de specialitate Intocmit d9 serviciului Administrarea Domeniului 

Public şi Privat, înregistrat sub nri5— 	17.t 2019 ; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2,-( 3, 

În baza prevederilor: 
In ba7a  Legii contabilitatii nr.82/1991,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare,art.863 si urmatoarele din Codul civil si ale art.7,1it.d din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

Avănd in vedere prevederile art. 36, alin.(1),(2), lit. „b" şi art.121, alin. (3) din Legea nr. 

2 15/200 1 privind administra ţia publică  local'ă, republicata in 2007; 
-art.147 din Constitutia Romaniei ; 
- Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  in 2007 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art 1. Se aprob ă  acceptarea donatiei imobilului din Tecuci,str. Maior Ghe.Sontu nr.9 facuta de 
Patrichi Roxana Irina, identificat confonn CF 108677 si compus din teren avand destinatia de canal 
in suprafata totala de 180 mp.Valoarea imobilului conform actului de proprietate este de 7272 

Art.2. Preluarea imobilului se face in ba7a  contractului de donatie inregistrandu-se in 

inventarul domeniului public al municipiului Tecuci.. 
Art.3. Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de 

către donatar,  , din bugetul local al U.A.T. Tecuci. 
Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Tecuci pentru senmarea actului de donatie in 

forma autentica. 
Art.5. Prezenta hotărăre va fi adus'ă  la Mdeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.6. Prezenta hot ărăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci . 

1NITIATOR 	 SECRETAR 
PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 	 

DIN  P 20/g  

Privind: acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Patrichi Roxana-Irina si  
inventarierea acestuia in domeniul public al UAT Munkipiul Tecuci  

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare se afla in Tecuci,str. 

Maior Gheorghe Sontu nr.9 si a fost dobandit de d-na Patrichi in baza contractului de 

vanzare-cumparare 938/2006.Valoarea totala a terenului (1485 mp) ce a facut obiectul 

contractului este de 60000 lei, pentru 180 mp revenind suma de 7272 lei. 

Acesta face parte din traseul canalului ce asigura deversarea apelor pluviale din 

partea de est a muncipiului Tecuci in raul Bar1ad .Zona deservita acopera strazile 

Stefan Cel Mare,Pacii,Unirii,Barladului si a fost grav afectata de inundatii culminand 

cu cea din septembrie 2007.   

Prin cererea 18475/2019 d-na Patrichi Roxana-Irina si-a manifestat intentia de a 

dona Municipiului Tecuci bunul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare. 

Odata cu preluarea acestuia autoritatile locale pot demara lucrarile de 

amenajare a canalului de ape pluviale asa incat in cazul unor precipitatii abtmdente sa 

nu mai fie inregistrate pagube materiale in zona . 

in aceste condiţii propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in 

forma propusa. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL A.D.P.P. 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.  ZT0/02-- 

DIN  tY, 0201  

Privind: acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Patrichi Roxana-Irina si  

inventarierea acestuia in domeniul public al UAT Municipiul Tecuci 

Bunul pentru care d-na Patrichi Roxana-Irina a inaintat oferta de donatie 
apartine acesteia fiind inregistrat in CF 108677 a municipiu1ui Tecuci. 

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica,dreptul de proprietate publica se dobandeste si prin acte de donatie 
sau legate acceptate de Guvern,de consiliul judetean sau de consiliul local. 

Potrivit prevederilor art.121,afin.3 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  republicatkeu modificările şi completările ulterioare, donaţiile pot fi acceptate 
numai cu aprobarea consiliului local sau, dup ă  caz, a consiliului judeţean, cu votul 
majorităţh consilierilor locali sau judeţeni, după  caz, în funcţie. 

Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hofărâre indepfineşte 

condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

Şef Serviciu ADPP 



Referat de admitere, cerere nr. 5768 / 11-03-2019 

Oficiul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliar ă  GALATI 
Biroul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară  Tecuci Luna. 	03 

Adresa: Localitate: Tecuci, Str. Galati nr.20, cod 805300 	• Anul 	2O19 

REFERAT DE ADMITERE 
(Dezmembrare imobii) 

flnmniiliii/fl(-wirrirwi PtTFl(- -li iflYliRils.iA 

Domiciliul Loc. Tecuci, Str Mr.Gheorghe Sontu, Nr. 9, Jud. Galati 

Referitor la cererea inregistrat ă  sub num ă rul 5768 din data 11-03-2019, vă  inform ă m: 

lmobilul situat în Loc. Tecuci, Str MAIOR GHEORGHE SONTU, Nr. 9, Jud. Galati, UA Ţ  Tecuci avânnumaru 
cadastral 108677 a fost dezmembrat în imobilele: 
1) 111457 situat in Loc. Tecuci, Str MAIOR GHEORGHE SONTU, Nr. 9, Jud. Galati, UAT Tecui avand 
suprafa ţa m ăsurată  1260 mp; 
2) 111458 situat in Loc. Tecuci, Str MAIOR GHEORGHE SONTU, Nr. 9, Jud. Galati, UAT Tecuci avanI 
uprafa ţa m ăsurată  180 mp; 	 . 	•. 

Certific c ă  informa ţ iile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte 
funciară  al OCPl GALATI la data: 14-03-2019. 	 . 

Situa ţ ia prezentată  poate face obiectul unor modific ă ri ulterioare, în condi ţ iile Legii cadastruiui ş ia 
publicităţ ii imobiliare nr. 7/1996, republicat ă , cu modific ă rile ş i completă rile .ulterioare. 	. 

lnspector 
GABRIELANECHITA 
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ANEXA NR.1.36 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
cu propunerea de dezlipire 

Scara 1•500 

Nrcadastral Suprafata masurata Adresa imobilului 

108677 1440 mp Str. Mr. Ghe. Sontu, nr.9 

NrCarte Funăara 
	

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

108677 
	

Tecuci 

485 298 	
Dezlipire imobil 
	 485 298 

Situatia actuala ( inainte de dezlipire ) Situatia viitoare ( dupa dezlipire ) 
Nr. 

cad. 
Suprafata ( raP ) Categona de 

folosinta 
Descrierea 
imobilului 

Nr. 
cad. 

Suprafata 
( mP ) 

Categoria de 
folosinta 

Descrierea 
imobilului 

108677 368 A Teren j// h-- 368  A Teren Lotul 1 

108677 892 V Teren //,'`.4. ,57 892 V Teren Lotul 1 

108677 18() Hc Teren 180 Hc Teren Lotut 2 

TotaI 1440 TotaI 1440 

Executant: Pfa Capraru Sorin 
Confirm executarea masuratorilor la.terenr£orectitudinea 
intocmirii documentatiei cadaskateSfVrikho‘ nta 
acesteia cu realitatea din te '''. 	' 	0 

Semnatura si stampila: 	.,,,,'' 

1 	V. 	 -, 

7 

Data: 12.2018 

Inspector 
Confirm introduwrea imobilului in baza de date integrata 

si atribuirea numaruIui cadastraI 

Semnatura si parafa: 

— 
......- 

Data: 	 - 
StampiIa BCPI 



Destinatia Suprafata construita la sol (mp) Mentiuni Cod 

Total 

1.1.rm.  LAMII 

Conftrrn introducerea tm

4 
u

x 

Data: 

Stampita BCPI 

i in baza de date imegrata si r 
atribuirea numarului cad-astrai. 

Semnatura si parafa 

Suprafata totala masurata a imobilului = 1 260 mp 
din act = 1 260 mp 

Executant: Pfa Capraru Sorin ţ,,;cf 
Confirm executarea masuratorilop4Yeren, 	 0 

corectitudinea intocmirii docu7i'eat-atiei czki&RWMCAT 
corespondenta acesteia cu reatiătea din ters,  

Semnatura st stampita 

,f 

 

! . 

kl- 

Data: 12şolts 

ANEXA NR.1.35 

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A 1MOBILULUI 
Scara 1:500 

Nr.cadastrat Suprafata masurata a imobilutui Adresa imobilului 

Ăţ,1/7 
1260 mp Str. Mr. Ghe.Sontu, nr.9 ( Lotut 1). 

Nr. Cartea Funciara 
	

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

Tecuci 

485 298 
	

A. Date referrtoare la teren 
	 485 298 

Nr. 
parcela 

Categoria de 
folosinta 

Suprafata 
(111:1) 

Mentiuni 

1 A 368 

2 V 892 

- - - 

Total 1260 Imobil imprejmuit cu garcl. 

B. Date referttoare la constructii 



ANEXA NR.1.35 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1:500 

Nr.cadastral Suprafata masurata a imobilutui Adresa irnobilului 

180 mp Str. Mr. Ghe.Sontu, nr.9 (Lotul 2). 

Nr. Cartea Funăara 
	

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

Tecuci 

485 298 	
A. Date referitoare la teren 

	 485 298 

Nr. 
parcela 

Categoria de 
folosinta 

Suprafata 
(rni» Mentuni  i 

1 HC 180 

Total 180 Imobil imprejmuit cu gard. 

B. Date referitoare ta constructii 

Cod Destinatia Suprafata construita la sol (mp) Mentiunt 

Total 

Şuerg?ta.totala masurata a imobilului = 180 mp 
u e 	 Stt'pfata din act = 180 mp 

Executant: Pfa Capraru Sori 	'9..— 
Confirm executarea masuratoril 	t 
corectitudinea intocmirii docu elltabei cacia` 
corespondenta acesteia cu reitea din t ,  

Confirm iniroducere,a 
atribuirea numarului cadastral. 

Semnatura si parafa 

111+ t("ri.ti. 

Semnatura si stampita 	 `‘c"'  Ş  

Data: 
I 
	

Stampiia BCPI 


