
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTAR:^kRE 
Nr. 	din 	 2019 

Privind : aprobarea modificarii schitei anexa. la  Contractului de concesiune nr.  
79531/12.10.2009  

Initiator : Calalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, 
judetul Galati; 

Numar de inregistrare i data depunerii proiectului: 3 
° 	

9; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, int nit in e0d1int5, 

0 a (eilfri  -data de 	 2019; 
Avand in vedere 
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 	76 	s2A9; 

nr.5& reI • 
- raportul 	 intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat sub 

p 

- rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate  I, 3, 4 ; 
- prevederile art. 36, alin.(5), lit. „b" i 123, aim. 1 i 2 din Legea nr. 

215/2001 privind 	administratia publica localà , republicata in 2007; 
In baza prevederilor: 

- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei C.C.R. nr.384 din 2018; 
- art. 45, aim. (3) i art. 115, alin. 1, lit. „b" 	din Legea 215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1.- Se aproba modificarea schitei anexa la Contractului de concesiune nr. 
79531/12.10.2009, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare; 

Art.2. Anexa nr. 1 fac parte integranta din prezenta hotarare 
Art.3. Cu data prezentei se abroga once prevederi contrare. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 

municipiului Tecuci . 

INITIATOR, 
PRIMAR 

SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA Nr. 
Din 	 2019 

Privind : aprobarea modificarii schitei anexa la Contractului de concesiune nr.  
79531/12.10.2009  

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, 
judetul Galati; 

Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului:  3P01',W,/,), 06 2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta 

0k4' N 	data de 	 2019; 
Avand in vedere 
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrat5 sub nr3 	0, 2 0 1 9 ; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat sub 

nr300.4019. 
- rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate hil 2157  (  
- prevederile art. 36, alin.(5), lit. „b" §i 123, alin. 1 §i 2 din Legea nr. 

215/2001 privind 	administratia publica local5, republicata in 2007; 
In baza prevederilor: 

- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei C.C.R. nr.384 din 2018; 
- art. 45, alin. (3) §i art. 115, alin. 1, lit. „b" 	din Legea 215/2001 cu 

modificarile si completdrile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1.- Se aproba modificarea schitei anexa la Contractului de concesiune nr. 
79531/12.10.2009, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare; 

Art.2. Anexa nr. 1 fac parte integranta din prezenta hotafare 
Art.3. Cu data prezentei se abroga once prevederi contrare. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

PRESEDONTE DE SEDINTA 

SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
S RI MAR 

Nr. 3  (4?1,47 din 	)0,06 . 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : aprobarea modificarii schitei anexa la Contractului de concesiune nr.  
79531/12.10.2009  

Imobilul- teren apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci, situat pe 

str. Cuza Voda, nr.90, face obiectul Contractului de concesiune nr. 79531/2009 al 

carui beneficiar este societatea UNIVERSAL IMPEX SRL. Alaturat terenului ce face 

obiectul contractului sus mentionat municipalitate mai detine o suprafata ce a fost 

propusa spre inchiriere, procedura nefinalizata datorita lipsei de ofertanti. In vederea 

valorificarii cat mai eficient al acestuia se are in vedere promovarea unui proiect de 

hotarare privind vanzarea, intentie ce poate fi materializata numai dupd reamplasare 

caii de acces Care teren. 

Pentru reamplasare este necesar modificarea formei initiale a terenului 

concesionat societatii UNIVERSAL IMPEX SRL, fard a afecta marimea lotului 

concesionat sau valoarea redeventei. 

In conformitate cu art. 13.1 modificarea contractului de concesiune se poate face 

numai prin acordul partilor. Prin adresa nr. din 2019, Societatea 

UNIVERSAL IMPEX SRL si-a dat acordul cu privire la modificarea schitei. 

Propun spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DO ENIULUI PUBLIC SI PRI VAT 

0 	-  Nr.  3 6 	din 	 2019  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea modifickii schitei anexa la Contractului de concesiune nr.  
79531/12.10.2009  

Potrivit prevederilor art.36, alin.5, lit. b) §i art.123, alin.1 §i 2 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica, republicata, cu modifickile §i completkile 
ulterioare, consiliile locale hotkaisc cu privire la inchirierea, concesionarea sau 
vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat al localitatii. 

Modificarea Contractului de concesionare nr.79531/2009 se poate realiza cu 
acordul partilor, incheindu-se un act aditional. 

Fata de aceste precizki, consideram ca proiectul de hotkke indepline§te 
conditiile de legalitate §i oportunitate. 

Sef Serviciu ADPP, 	 Consilier superior, 



s- 

Plan de situatie 
str. Cuza Voda nr.90 
Teren concesionat 2932 mp 

din care lot 3 - 2040 mp 
lot 4 - 770 mp 
lot 5 - 122 mp 


