RO MANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL —
PROIECT DE HOTARARE
Din
Nr

2019

Privind: modificarea HCL nr.79/25.07.2019 privind trecerea suprafetei de teren de 25217
mp din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si
administrarea Consiliului Judetean Galati
Initiator : Caralin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul
Galati;

,0,1
r' • rp
Num.& de inregistrare si data depunerii proiectului:
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, IntruiIit in sedinta ordinard in
data de 29.08.2019;
Avand in vedere:
- HCJ Galati nr.155/30.07.2019 inregistrata la UAT cu nr.88/CL/01.08.2019;
- Adresa mr. 6171/20.08.2019 a Institutiei prefectului Judetului Galati, inregistrata
la sediul institutiei noastre sub nr. 49468/26.08.2019;
- Referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr.
d7
- raportul de specialitate intocmit de erviciul administrarea domeniului public si
209
privat, inregistrat sub nr. 4,9
avizele
intocmite
de
comisiile
de
specialitate
nr.5;
- art.129 alin.2 lit. C, aim 6 si art. 361 din OUG 57/2019;
In baza prevederilor:
- art.139 coroborat cu art.5, lit. cc din OUG 57/2019;
HOTARASTE:
Art.l. Se abroga alin 2 al art.1 din HCL nr.79/25.07.2019.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.79/25.07.2019 raman valabile.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija primarului municipiului
Tecuci.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

INITIATOR
PRIMAR
CATALIN CTIN HURDUBAE ,

AVIZAT
SECRETAR,
Jr. Valerica Fotache

RO MANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL —
HOTARAREA Nr
Din
2019

Privind: modificarea HCL nr.79/25.07.2019 privind trecerea suprafetei de teren de 25217 mp
din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al iudetului Galati si
administrarea Consiliului Judetean Galati
Initiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul
Galati;

; -0e-owy
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Num5r de inregistrare §i data depunerii proiectului:
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrun't in §edinta ordinara in
data de 29.08.2019;
Avand in vedere:
- HCJ Galati nr.155/30.07.2019 inregistrata la UAT cu nr.88/CL/01.08.2019;
- Adresa mr. 6171/20.08.2019 a Institutiei prefectului Judetului Galati, inregistrata
la sediul institutiei noastre sub nr. 49468/26.08.2019;
- Referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr.
?e36 /,?,X,0462.oz.,
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul administrarea domeniului public §i
privat, inregistrat sub nr.
X/,2, 7?°. 2ç/?2&23'
avizele intocmite de comisiile de pecialitate nr.5;'
- art.129 alin.2 lit. C, alin 6 §i art. 361 din OUG 57/2019;
In baza prevederilor:
- art.139 coroborat cu art.5, lit. cc din OUG 57/2019;
-

-

HOTARASTE:
Art.l. Se abroga alin 2 al art.1 din HCL nr.79/25.07.2019.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.79/25.07.2019 raman valabile.
Art.3. Prezenta hothrare va fi adusa la indeplinire prin grija primarului municipiului

Tecuci.
Art.4. Prezenta hothrare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marza Vasilica

contrasemneaza de legalitate
SECRETAR,
Jr. Valerica Fptache

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
4,3T, PRIMAR
Nr.",9-7----ork, din
6,2,7Y e-Y3'

2019

REFERAT DE APROBARE
Privind: modificarea HCL nr.79/25.07.2019 privind trecerea suprafetei de
teren de 25217 mp din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public
al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati
Prin adresa nr. 6171/20.08.2019 a Institutiei Prefectului Jude tului galati, in
vederea efectuarii controlului legalitatii a HCL nr.79/25.07.2019 , ne-a comunicat
cä pentru a primi avizul de legalitate, sä reanalizam hotararea in cauza. , in sensul
de a elimina alineatul 2 al HCL nr. 79/2019.
Tot prin aceasta adresa ni se comunica sä clarificam aspectele privind
soliciatrea Consiliului Judetean Galati de trecere a terenului din domeniul public
al UAT Municipiul Tecuci in domeniul public al Judetului Galati sau doar
transmiterea in administrarea Consiliului Judetean Galati.
Fata. de acest aspect, desi adresa Consiliului Judetean Galati nr.
38358/27.06.2019, invocata in preambulul HCL nr.79/25.07.2019 contine o eroare
de tehnoredactare, consideram cä prin HCJ Galati nr. 155/30.07.2019 nu mai
exista nici un dubiu privind solicitarea Consiliului Judetean Galati de trecere a
suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al UAT Municipiul Tecuci
in domeniul public al Judetului Galati in administrarea Consiliului Judetean
Galati.
Avand in vedere aceste aspecte consideram oportund promovarea unui
proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.79/25.07.2019.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINIVRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Fcgdin ,? ,A C2 V), 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: modificarea HCL nr.79/25.07.2019 privind trecerea suprafetei de
teren de 25217 mp din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public
al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati
Prin adresa nr. 6171/20.08.2019 a Institutiei Prefectului Judetului galati, in
vederea efectuarii controlului legalitatii a HCL nr.79/25.07.2019 , ne-a comunicat
cä pentru a primi avizul de legalitate, sä reanalizam hotardrea in cauza , in sensul
de a elimina alineatul 2 al HCL nr. 79/2019.
Tot prin aceasta adresa ni se comunica sa clarificam aspectele privind
soliciatrea Consiliului Judetean Galati de trecere a terenului din domeniul public
al UAT Municipiul Tecuci in domeniul public al Judetului Galati sau doar
transmiterea in administrarea Consiliului Judetean Galati.
Fata de acest aspect, desi adresa Consiliului Judetean Galati nr.
38358/27.06.2019, invocata in preambulul HCL nr.79/25.07.2019 contine o eroare
de tehnoredactare, consideram ca prin HCJ Galati nr. 155/30.07.2019 nu mai
exista nici un dubiu privind solicitarea Consiliului Judetean Galati de trecere a
suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al UAT Municipiul Tecuci
in domeniul public al Judetului Galati in administrarea Consiliului Judetean
Galati.
Avand in vedere aceste aspecte considerarn oportuna promovarea unui
project de hotarare privind modificarea HCL nr.79/25.07.2019.

SEF SERVICIU,
Lucian Gm dea

GUVERNUL ROMANIEI

MUNICIF:: . TECUC1
PR)IMARiE
AO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

■

-----

--.„, - -

romania2019.eu

Presedintla Romani& a Cansiliul Uniunil Eurapene
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JUDETUL GALATI

Nesecret
Nr. 6171/2108.2019
Exemplar...din 2

Serviciul Juridic Relatii cu Publicul

Cate,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI, JUDETUL GALATI
In atentia domnului primar Catalin-Constantin Hurdubae
Spre §tiinta,
Domni§oara secretar Valerica Fotache
In exercitarea atributiilor conferite prin dispozitiile art. 200 si ale art. 255 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, a fost supusa verificarii sub aspectul legalitatii
hotararea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 79/25.07.2019, privind trecerea
suprafetei de teren de 25217 m.p. din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul
public al judetului Galati §i administrarea Consiliului Judetean Galati.
In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca la art. 1 alin. (2) al acestei hotarari se
stabileste ca „trecerea se face !Ana la finalizarea implementarii proiectului „Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Galati".
Cu privire la aceste dispozitii din hotararea de mai sus, reglementarile legale in vigoare
nu prevad trecerea unui bun din proprietatea publica a unei unitati administrativ-teritoriale de pe
raza_teritorialble unui_judet_in proprietatea public a a judetului respectiv_pe perk:oda determinata rastfel cum s-a aprobat prin hotararea respectiva, caracterul temporar al unui asffel de transfer
putand fi eventual stabilit in cazul dreptului de administrare, conform art. 867 alin. (2) din Legea
nr. 287/2009, privind Codul Civil prin care se stabileste ca: "Autoritatile prevazute la alin. (1)

controleaza modul de exercitare a dreptului de administrare".
Mai mult decat atat, din adresa Consiliului Judetean Galati nr. 38358/27.06.2019 se
intelege c5 s-a solicitat UAT municipiul Tecuci trecerea in administrare a unui teren cu o
suprafata totala de 25217 m.p. si nu trecerea in proprietatea Consiliului Judetean Galati.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va solicitam sã procedati la reanalizarea
Hotararii Consiliului Local nr. 79/25.07.2019, in sensul eliminarii alineatului 2 al art. 1,
precum §i clarificarea aspectelor prevazute in adresa Consiliului Judetean Galati nr.
38358/27.06.2019, respectiv daca autoritatea publica judeteana a solicitat in fapt
transmiterea dreptului de proprietate sau doar un drept de administrare al suprafetei de
25217 m.p. teren apartinand domeniului public al rhunicipiului Tecuci, judetul Galati
Cu stima,
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RO MANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL HOTAli A
. .R.,EA Nr. 79
Din </c0=1"- 2019

Privind: trecerea suprafetei de teren de 25217 mn din domeniul public al municipiului Tecuci in
domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati
Initiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul
,
2 (9
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului:3
62;2 (2,0(
Consiliul local al municipiului Tecuci, judettil Galati, intrimit in sedinta
/rvriae

Galati;

//

in data de

.2- 1 0

9;

Avand in vedere:
- adresa C.J. Galati nr.7355/27.06.2019 inregistrata la UAT en nr.38358 din
27.06.2019;
2 01 2
- expimerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr.< 7
0Q.
- raportid de specialitate intocmit de ,Serviciul administrarea do eniului public si
privat, inregistrat sub nr. 33'-29-3/q.67270(:,
■
- rapoartele de avizare intoemite de comisiile de specialitate nr.
Orly, 9
- art.129 alin2 lit C, alin 6 si art. 361 din OUG 57/2019
In baza prevederilor:
- art.147 din Constitutia Romardei;
- Deciziei CCR 384/2018;
- art. 139 ooroborat cu art.5, lit cc din OUG 5712019;
,

HOTARASTE:
Art.l. Se aproba trecerea suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al
municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean
Galati pentru accesul la instalatiile prevazute in cadrul proiectului Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Galati„
Trecerea se face pana la fmalizarea implementaril proiectului „Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Galati".
Art.2. Suprafata de teren se identifica confonu CF. 106077.
Art3. Cu data prezentei once prevederi contrare se abrogtt
ArtA. Prezenta hoar
—are va fi adusa la indeplinire prin grija Primaralui municipiului
Tecuci.
Art.5. Prezenta hotarare va 11 comunicata celor interesati prhi grija secretarului
municipiului Tecuci.

P RE MOSTTE-12EISKINTA
SECRETAR,
Jr. Valencia Fotache
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ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
din (.7((

3 g9-1-

2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: trecerea suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al
municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si administrarea
Cons iliului Judetean Galati

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare apartine domeniului
public al municipiului Tecuci ,fiind situat in Tarlaua 73,zona Rates.
Prin HCL Tecuci, nr.24/10.02.2017, s-a aprobat asocierea municipiului
Tecuci cu unitatile administrativ teritoriale din judet , in vederea aderdrii la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ Ecoserv " Galati.
In data de 27.06.2019 ,Consiliul Judetului Galati a transmis adresa
734412019 privind solicitarea adresata Consiliului Local Tecuci pentru trecerea
suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al municipiului Tecuci in
domeniul public al judetului Galati.
Una dintre conditiile de implementare a proiectului „Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Galati, este si realizarea drumurilor
ce asigura accesul la instalatiile din cuprinsul proiectului..
Tinand cont de aceste considerente, supun spre dezbatere §i aprobare
proiectul de hotafare.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIP1UL TECUCI
SERVICIUL ADM1MSTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 51 PRIVAT
Nr.
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2019
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: trecerea suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al
municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si administrarea
Consiliului Judetean Galati

Terenul propus a fi trecut in domeniul public al judetului Galati apartine
domeniului public al municipiului Tecuci, situat in partea de est. Suprafata
terenului, conform Cgrtii funciare este de 25217 mp. Acesta este inscris in cartea
ftmciara Tecuci avand nr. cadastral 106070.
In baza adresei Consiliului Judetean Galati, m..7355127.06.2019 prin care
solicita trecerea supmfetei de teren de 25217 inp din domeniul public al
municipiului Tecuci in administrarea Consiliului Judetean Gaiaçi, pentni accesul
la instalatiile prevbizute in cadrul proiectului Sistem de management integrat al
deseurilor injudeu1
Potrivit prevederilor art.129 alin 2 lit. C i alin 6 din OUG 57/2019,
Consiliul local Tecuci gestioneaza- patrimoniul municipiului
Ca proiectul de hot5fire
Avand in vedere cele de mai sus, consideram
'
trebuie supus analizei oonsiliului local.

SE]: SERVICIU,
Lucian Gradea

