ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA'><T
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.
2017
Din ~„~, ~~
Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci cu privire la amplasamentul
propus pentru investi ţiile SMID în Municipiul Tecuci.
Iniţiator : C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: JX din ~ ' . 06. o2/~
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în
2017
în data de
din
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului nr

06. oc0/

,.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de şeful Serviciului administrarea
2i~
domeniului public şi privat nr.
din ~"~ 66•
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. ~ şi
;

Având în vedere minuta şedintei de lucru din data de 26.06.2017;
Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 lit. g din OUG 34 / 2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea paji ştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991.
Având în vedere art. 36 alin.2 lit. C din Legea nr.215/2001 actualizat ă.
În baza art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale cu
modificările ulterioare:
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă amplasamentul aparţinând domeniului public al municipiului
Tecuci, Tarlaua 73, nr. cadastral 106050, în suprafa ţă de 47.000 mp pentru obiectivul de
investiţie „Statie de transfer şi staţie de compostare Tecuci component ă a Sistemului de
management integrat al de şeurilor în judeţul Galaţi",suprafaţă pentru care se va solicita
schimbarea destinatiei.
Art.2. Se aprob ă amplasamentul apartinând domeniului public al municipiului
Tecuci, Tarlaua 73, număr cadastral 106050 ( 10.000 mp), 106200 ( 29.350 mp ), 106266
(65.650 mp ), 106048 ( 5000 mp ), 106047 ( 21.411 mp ) şi 106049 ( 33.589 mp ), pentru
obiectivul de investiţie „Închidere depozit neconform Rate ş - Tecuci componenta a
Sistemului de management integrat al de şeurilor în judeţul Galaţi", suprafeţe pentru care se va
solicita schimbarea destinatiei.
Art.3 Amplasamentele destinate obiectivelor men ţionate la art.1 şi art.2, se
identifică conform anexei nr. 1 la prezenta hot ărâre.
Art.4 Sistemul de management integrat al de şeurilor în jude ţul Galaţi este obiectiv
de investiţii de interes local şi este mentionat în strategia de dezvoltare a municipiului Tecuci
pentru perioada 2014 — 2020.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesa ţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci uji1.,, ~
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci cu privire la
amplasamentul propus pentru investi ţiile SMID în Municipiul Tecuci.
Terenul propus pentru obiectivul ,,Staţie de transfer si staţie de
compostare Tecuci component ă a Sistemului de management integrat al
deeuri1or în judeţul Galaţi aparţine domeniului public al municipiului, fiind
situat în Tarlaua nr.73, zona Rate.
Alăturat acestuia se afl ă suprafaţa propusă pentru obiectivul de
investiţie ,,Inchidere depozit neconform Rate - Tecuci componenta a Sistemului
de management integrat al deeuri1or în jude ţul Galaţi, pe care la această dată
sunt depozitate deeuri rezultate în urma activit ăţii de salubrizare a municipiului
Tecuci si a zonelor limitrofe.
Prin realizarea investi ţiilor respective, se va sigura încadrarea în
normele europene a procedurilor de gestionare a deeuri1or , precum si curăţarea
suprafeţelor aferente rampei pe care sau depozitat deeuri in anii 1990.
Realizarea staţiilor de transfer si compostare reprezint ă un capitol fără de
, care nu poate fin implementat Sistemul de management integrat al deeuri1or în
judeţul Galaţi. Pentru realizarea acestuia va fi necesar ă scoaterea definitiv ă sau
temporară din circuitul agricol a suprafe ţelor respective.
Având în vedere cele prezentate, propunem spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă.

PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae
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ROMÂNIA
JUDEŢJJL GALAŢI
MIJNICIPIJJL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC şI PRIVAT
Nr. ej4«din/E. i5K 2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci cu privire la
amplasamentul propus pentru investi ţiile SMID în Municipiul Tecuci.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin 3 lit. G din OUG 34 / 2013
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiti1or permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului fiinciar nr. 18 1 99 1, scoaterea
definitivă sau temporar ă din circuitul agricol a pajiti1or situate în extravilan se
poate face cu avizul Ministerului agriculturii si dezvoltării rurale pentru lucr ări
în cadrul unor programe de dezvoltare local ă/judeţeanăiregională, iniţiate de
autorităţile publice locale.
Potrivit articolului nr. 36 alin.2 lit. C, Consiliul local are atribu ţii privind
administrarea domeniului public si privat al comunei, orau1ui sau municipiului.
Având în vedere cele prezentate, consider ăm că proiectul îndep1inete
condiţiile legale.
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Suprafata statie de transfer si statie de compostareJecuci - 470m1
Suprofoto compusa din: - S= 47.000 mp din ttr cadostral 105060, categolla de foloSinto - pasline

Suprafata lnchidere depozit neconform Rates-TeCUi - 10m
Suprofato compuso din: - Nrcadostral i05266. 65.650 mp, categoria de fotosinta rarnpa dc depozltore a deseurilor Rates
Suprofata compuso din: - tlrcodastml 106200, S-20.350 mp, cate0olio de folosinta - pasune
S= 10.000 mp din Nr cadastral 106050, cotegoria de folosirrto - oasUrrE
Suprafata cornpusa din: - Nr cadostral 100046. S5.000 rnp, cateporia do fclosinla posuae
S= 21.411 mp dirt Nr codasiral 105047 calagolio dn folosir4a - pasr.ae
S= 33.589 rrrp din Nr cadaatrol 106040, categotia de fotcsilrto - puaUtle
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