
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIULLOCAL - 

IIOT Ă RÂREANr._/3 
Din 	 2017 

Privind: modificarea anexei l Contractul de concesiune nr.103160/07.l 1.201 l 
încheiat între Municipiul Tecuci ş i Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare ş i data depunerii proiectului: 432 ee 	 2017; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa 	&5iin data 

de 	J/. 	2017; 
Având / în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

nr. 73/,/J,. 2017; 
Având în vedere raportul de specia)itate întocmit Serviciul administrarea domeniului 

public şi privat, înregistrat sub nr. 	_ ,.,2017, 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.#/l 
Având în vedere referatul Biroului Fonduri europene înregistrat ă  la UAT Tecuci cu 

nr.47625/24.08.2017; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. a si b, şi art.123,alin. 1, din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată  în 2007; 
In baza art. 45, alin.3 şi art. 11 5,  alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 2 1 5/200 1 a administraţiei 

publice locale, republicat ă  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1 Se aprobă  modificarea Anexei nr. 1 1a Contractul de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 
prin diminuarea acesteia cu bunurile din anexa nr. 1 la prezenta hot ărâre; 

Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abrog ă ; 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adusa la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci; 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

E ŞED1FE 	ŞED1NŢĂ  

SECRETAR, 

cz 
	

Valerica Fot4 

ţ \,tf 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din. c7 	2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea anexei 1 Contractul de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 
încheiat între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

Având în vedere procesul de reorganizare a activit ăţilor de prestări servicii ce 
aparţin UAT Tecuci, s-au înfiinţat societăţi care să  desfă oare activităţi specifice 
administrării si întreţinerii patrimoniului public si privat al municipiului Tecuci. 

Obiectul contractului de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 dintre Municipiul 
Tecuci şi societatea ,,ZONE VERZI S.R.L TECUCI îl constituie cedarea —primirea, în 
concesiune, a bunurilor mobile si imobile, menţionate în lista anexa 1 la respectivul 
contract. In conformitate cu HCL 3 4/20 1 7 denumirea societ ăţii Zone Verzi Tec SRL a fost 
schimbată  în Compania de Utilităţ i Publice Tecuci SRL. 

Potrivit legii 5 1/2006 şi a OG 7 1/2002 privind organizarea si func ţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, activit ăţile 
edilitar - gospodăreti trebuie sa asigure satisfacerea cerin ţelor si nevoilor de utilitate 
publica ale comunităţii locale, dezvoltarea si modemizarea infrastructurii edilitar-urbane, 
protecţia si conservarea mediului natural si construit, autoritatea locala având posibilitatea 
sa asigure gestiunea delegata a serviciului. 

Municipiul Tecuci intenţionează  infiinţarea unui Centru de zi pentru persoanele 
vârstnice, realizat cu fonduri europene. Loca ţia stabilită  este in Tecuci, str. Transilvaniei, 
nr. 1 1, imobil care se află  în administrarea Companiei de Utilit ăţi Publice, si care nu creaz ă  
disfuncţionalităţi prin transmitera că  tre UAT Tecuci. 

In acest sens este necesar ca imobilul (construc ţii si teren), să  fie transmis în 
administrarea UAT Municipiul Tecuci. Prin aprobarea prezentului proiect de hot ărâre se 
diminuiază  Anexa nr 1 la Contractul de concesiune nr.103 160/07. 1 1 .201 1 al CUP Tecuci 
STR cu imobilele magazii Ci,C2, C3 si imobil (teren), str. Transilvaniei nr. 11. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma prezentat ă . 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin Hu 

l 	. 



ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAŢI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

	

Nr. 	din J4 ag. 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea anexei 1 Contractul de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 
încheiat între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

Prin H.C.L. nr. 34 din 23.02.2017 a fost aprobat ă  modificarea Actului 
constitutiv al societ ăţii Zone Verzi Tec SRL, prin care denumirea societ ăţii a devenit 
Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

In conformitate cu art. 2.1 din Contractul de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1, 
obiectul contractului îl constituie cedarea preluarea bunurilor mobile si imobile 
menţionate în anexa la respectivul contract. 

In conformitate cu art.123, alinl si alin 2 din Legea nr.215/2001, Consiliile locale 
hotărăsc ca bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat, s ă  fie concesionate sau 
închiriate. 

Având în vedere aceste prevederi, consider ăm că  prezentul proiect de hot ărâre 
îndep1inete condi ţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

DIREŢIA GENERALĂ  ECONOMICĂ 
	

Luci ar Gradea 

	

Nico ăpoi 
	

Consilier ADPP 

Vasile Cez,,arB 
7"S 



ANEXA NR. 1 la HCL nr. 	/2017 

Cu bunurile ce vor fi scoase Anexa nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 103 1 60/07. 1 1 .20 1 1 

Nr. Denumire bunuri UM Cantitatea Valoare de inventar 
crt.  
1. Imobil str. Transilvaniei nr. 11 magazie buc 1 11334,36  

C1  
2. Imobil str. Transilvaniei nr. 11 magazie buc 1 3721,73 

C2  
3 Imobil str. Transilvaniei nr. 11 magazie buc 1 16069,07 

C3  
4 Teren imobil str. Transilvaniei nr.1 1 - mp 1 104 227057,92 

Teren  
______ TOTAL  258182,24 


