
RO MÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 

Din 	 2019 

Privind: acordul Consiliului Local in vederea inchirierii unui spatiu apartinând 
domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, aflat in administrarea Spitalului Municipal 
„Anton Cincu"  

i Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Teu ci, jud.Gala ţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului :  09- 57 8 /7 6, ,kig 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedi ţă  ordinară, in data 
de  	.2019; 

Având in vedere: 
- adresa 24286/2019 a Spitalulul Municipal „Anton Cincu" Tecuci; 
- explmerea de motive a iniţiatorului, inregistrată  sub nr  2.. 5- 6,,k),R.019;  
- raportul de specialitate intocmit de serviciului Administrarea Domeniului 

Public şi Privat, inregistrat sub nr..2.,57VĂ 2019  ; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 	17A 

Avand in vedere prevederile: 
- art.14 alin 	din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al ac,esteia; 

- art. 36, alin.(5), lit. „a" şi art.123 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publică  locală, republicata in 2007; 

-art_147 din Constitutia Romaniei ; 

In baza 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 RĂŞ TE: 
Art.l.  Consiliul Local Tecuci este de acord cu inchirierea de către Spitalul „Anton 

Cincu" a unui spaţiu (radiologie) ,in suprafata de 23,5 mp, situat la etajul 1 al imobilului 
din strada 1 Decembrie 1918 nr.29 - Policlimca Tecucl. 

Art.2.inchlrierea spaţiului mentionat la art.1 se va face numal pentru activitati de 
radiologie si dacă  locatarul indepfineşte cumulativ următoarele conditli: 

- societatea să  fie inscrisă  în evidenţele fiscale, să  nu aibă  datorli către bugetul 
local i să  nu fie "in litigiu cu municipiul Tecuci; 

Art.3  Prezenta hotărars e va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municiplului 
Tecuci. 

Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

INITIATOR 
PRIMAR 

SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  gfio din 	2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordul Consiliului Local in vederea închirierii unui spatiu apartinând 
domeniului public al UAT - Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal 
„Anton Cincu"  

Imobilul situat în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 nr.29, apar ţine 
domeniului public al Municipiului Tecuci, confonn HG 562 / 2002 şi se află  în 
administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu" Tecuci 

Prin adresa Spitalului Municipal „ANTON CINCU" inregistrată  la U.A.T.- 
Municipiul Tecuci sub nr. 24.286/15.04.2019 s-a solicitat acordul privind inchirierea unui 
spaţiu In cadrul Policlinicii Tecuci in suprafa ţă  de 23,5 m.p. 

Spatiu1 ce face obiectul proiectului de hotarare este situat la etaju1 1 al cladirii si 
este destinat operatiunilor de radiologie.In cadrul acestui tip de activitati sunt necesare 
anumite masuri de siguranta iar stabihrea unui alt spatiu ar necesita invesfitii suplimentare. 

La nivelu1 Municipiuhfi Tecuci exista cerinte majore pentru efectuarea 
radiografiilor pe plan local fara a mai fi necesara deplarea in alte 

Pe langa asigurarea spaţiului necesar inbunatatifii serviciilor medicale unitatea 
sanitară  va obtine fonduri suplimentare din inchirierea spatiului. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL A.D.P.P. 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.  257/1° 
DIN 	  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aeordul Consiliului Local în vederea inehirierii unui spatiu apartinând 
domeniului publie al UAT - Municipiul Tecuei, aflat în administrarea Spitalului Municipal  
„Anton Cineu"  

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5 lit. „a şi b" din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modific ările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local este cel care hotărăşte asupra închirierii bunurilor 
ce aparţin domeniului public şi privat al localităţii. 

Imobilul Policlinica Tecuci, apar ţine domeniului public al Municipiului 
Tecuci, conform HG 562 / 2002, anexa 3. 

inchirierea bunurilor proprietate public ă  a unităţilor administrativ-
teritoriale se aprobă, prin hotărâre a Consiliului Local, iar contractul de 
inchiriere va cuprinde clauze de natură  să  asigure exploatarea bunului 
inchiriat, potrivit specificului acestuia. 

Faţă  de aceste precizări, considerărn că  proiectul de hotărâre indeplineşte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

ŞEF SERVICIU A.D.P. P 


