
ROMANIA 
.IUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE 
Nr. g:2-#3d  Din  /672_ 2019 

Privind: aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de 
garaje, terenuri apartinand Municipiului Tecuci. 

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 72438 1  /6  Kir 	2019; 
Consiliul local a! 	 Tecuci, judetCli . a 1, in rum in se in,a  fr4/A/ggkii —data  de 
	 2019; 

Avand in vedere: 
- referatul de aprobare a initiatorului, inregistratA sub m..7.2435 / /6. .)0/ 	2019; 
- raportul de_specialitate intocmit de catre _SADP, registrat sub _nr  7-2440  

1 /6. )77 2019; 	 , 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.  4.e, 	,„ 6 	, 

- art.129 alin.2 lit. c i aliniatul 6 lit, a din OUG nr.57/2019 pri ind codul aclministrativ; 
- prevederile art. 3 -62 alin.1 si art.608 din OUG 	57720T9 pnvind codiil adniimstrativ; 
- prevederile art 139 alin 3 lit. g coroborat cu art.5, lit. CC din OUG nr.57/2019 privind 

codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.!. Se aproba prelungirea duratei termenului de concesiune cu 1/2 din durata initiald a 
contractelor incheiate pentru construirea de garaje; 

Art.2. Redeventa pentru terenul concesionat, se va stabili pe baza  raportului de evaluare 
intocmit cu respectarea preveclerilor legale, plata acesteia urmand a fi achitala pe toata perioada 
contractului, in rate trimestriale egale, la care, anual , se va =Tanga rata infiatiei decembrie an curent — 

decembrie an precedent). 

Art3. Beneficiarii contractelor de concesiune vor achita taxa pe teren, ecbivalenta impozitului 
pe teren conform Codului fiscal. 

Art.4 De prevederile prezentei hotarari, pot beneficia doar persoanele care nu au debite 
scadente la bugetul local al Municipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hot:dr:are va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 

Art.6. Prezenta hotarars e va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului general al 
municipiului Tecuci unnatorilor 

AVIZAT 
INITIATOR, 

Ing. Catalin Consta 	rd  brae 
r7ern44_, SECRETAR GENERAL 

Jr. Valeriola Fotache_ _ 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 4  

Nr. 	.9. 	din  IC - (2----  2019 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate 
construirii de garaje, terenuri apartinand Municipiului Tecuci. 

in municipiul Tecuci, au fost concesionate terenuri  cu destinatie  constructii garaje, 
pe o perioada de 25 ani, cu plata redeventei pe o perioada de 10 ani. 

Termenul de concesiune pentru terenurile cu destinatie garaje incep sã expire, 
existand  solicitari  pentru prelungirea acestuia. 

Din punct de vedere economic, prelungirea perioadei de concesiune presupune 
Incasarea unor sume de bani la bugetul local, totodatd si rezolvarea problemelor 
cetatenilor privind spatiul pentru depozitarea autoturismelor. 

Conform legislatiei In vigoare, prelungirea contractelor de concesiune se poate 
realiza cu o jumatate din durata contractului initial de concesiune. 

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre dezbatere si aprobare proiectul 
de hot:Arai' e In forma prezentata. 

PR1MAR, 

Ing. Catalin Constantin, Hurdubae 



ROMNIA 
JUDETUL GALATI 

VajNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMXNIULUI PUBLIC SI PRI VAT 

, f 2_2o19 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate 
construirii 	cl-e-garaje, terenuri apari1râffltMimtdpiu1ui 	Tecuci. 

Terenul propus pentru prelungirea contractelor de concesionare, apartine 

municjpiului Tecuci si este situat 'in diferite zone ale municipiului. 	 

Prelungirea contractelor de concesiune se face cu acordul partilor, respectand 

	legislatie in vigoare. 

Terenul mentionat apartine domeniului privat al municipiului Tecuci i se afla 

in administrarea Consiliului Local Tecuci. 

Unitatile adrninistrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor §i obligatiilor cc 

decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si 

privat in care acestea sunt parte, precum §i din raporturile cu alte persoane fizice sau 

juridice, in conditiile legii. 

Avand in vedere cele prezentate, consideram cã proiectul este oportun 

indeplineste conditiile legale. 

SEF SERVICIU, 

ing. Lucianigiradea 


