ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREANr.
ţg ,L

Din

2017

Privind: aprobarea pl ăţii, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de
membru alAsocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSERV Gala(i, pentru anul 2017.
INIŢIATOR.• dnul C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati;
Num ărul de înregistrare si data depunerii Proiectului de hotărâre.

-/5 115.12.2017;

Consiliul Local al Municipiului Tecuci , judeţul Gala,ti, întrunit în sedinta
datade
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrata sub nr.

115. 12.201 7;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
inregistrat sub nr.
5 115. 12.201 7
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.
Având în vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSERV Galaţi nr. 608 din
22.11.2017, înregistrată la UA T Municipiul Tecuci cu nr. 6881 8/03. 12. 201 7 prin care se comunic ă
valoarea cotiza,tiei aferentă anului 2017 conform prevederilor statutare;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. a)
Intercomunitară ECOSER V Galati;

si art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare

Având în vedere Hot ărârea nr. 24 din 10. 02.2014 privind aderarea UAT Municipiul Tecuci la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSER V Gala ţi;
Având în vedere prevederile cap. VI, alin. 3, lit. a) din Anexa nr. 1 la H. G. nr. 85512008 privind
aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asocia,tiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modJicările si
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. 1, art. 17, art. 36, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a), pct. 14,
alin. 7, lit. c) din Legea nr.21512001 privind administra,tiapublică locală, republicată in 2007, cu
modicările ş i completările ulterioare;
In baza prevederilor:
- art. 45, alin.2) si art. 115, alin 1), lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administraţia
publică locală , republicată în 2007, cu modJicările ş i completările ulterioare;
HOTĂRĂ TE:
Art. 1. Se aprobă plata, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a cotiza,tiei de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSERV Galaţi pentru anul 201 7, în valoare de
44.914 lei.
Art. 2. Prezenta hotărâre vaji dusa la îndeplinire prin grja Primaiului Municipiului Tecuci.
Art. 3.Prezenta hotărâre va Ji adusă la cunotinţă celor interesa,ti prin grja Secretarului
Municipiului Tecuci.

P1?ESEDINTE SEDINTA,

C ă

R OMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR.
- /15.12.2017
/

EXPUNERE DE MOTIVE
Priviiid: aprobarea pl ă(ii, din bugetul local al UA T Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de membru
al Asocia ţiei de Dezvokare Intercomunitar ă ECOSER V Gala ţi, pentru anul 2017.
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica , inregistrat
sub nr.
Y/15.12.2017;
Avand in vedere adresa nr.608122.11.201 7 inaintata de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECOSER V Galati;
Având în vedere Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, prin care României i-au revenit
obligaţii care implică investiţii importante în serviciile de salubrizare, iar în urma unei asistenţe
tehnice de care benejiciază Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, dar şi autorităţi locale din
judeţul Galaţi, s-a întocmit un Plan de Invesliţii General (Master Plan) pentrujudeţul Galaţi, care
cuprinde măsurile necesare în vederea atingerii standardelor UE, conform calendarului stabilit, la
nivelul judeţului Galaţi a fost înjiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOSERV
Galati. In conformitate cu Actul Constitutiv si Statutul acesteia, Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECOSER V Galati este constituita in scopul injiintarii, organizarii, si gestionarii
in comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ —teritoriale
membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau
regional destinate injiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii acestor servicii. Asociatia are ca scop
implementarea si operarea unui sistem integrat de management al deseurilor, ejicient din punct de
vedere ecologic si conform cu prevederile legislatiei nationale si comunitare in domeniul gestiunii
deseurilor, ale Strategiei Nationale pentru gestionarea deseurilor si ale Planului judetean de
gestionare a deseurilor dinjudetul Galati, in vedereaprotejarii mediului sipopulatiei.
Pentru realizarea obiectivelor sale A.D.I. ECOSERV GALATI utilizeaza resurselejinanciare
obtinute, sub forma de cotizatie, de la membrii asociati. Cheltuielile efectuate de A.D.I. Ecoserv
sunt de natura functionala, respectiv cheltuieli cu personalul din aparatul tehnic, de intretinere si
dotare a sediului, precum si cheltuieli de natura operationala respectiv cele ce sunt impuse de
pregatirea si implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul
Galati.
Potrivit adresei nr. 9798/06. 12. 2013, inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.
1239109.12.2013, prin aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV, Consiliul
Judetean se obliga sa ofere Consiliului Local Tecuci urmatoarele benejicii:
- jinantarea inchiderii depozitului de deseuri neconform Rampa Rates;
- tratarea deseurilor biodegradabile in statiile de compostare dinjudet,•
- depozitarea deseurilor la noul depozit de la Valea Marului;
- o taxa de depozitare egala cu ceaplalita de ceilalti membri A.D.I.
Conform art. 11, lit. b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara privind
gestionarea deseurilor ECOSERV Galati cotizatia anuala afostjixate la suma de 1 lewlocuitor
/an. Prin adresa nr. 2077103.08.2017, transmisa de Directia Judeteana de Statistica Galati,
populatia Municipiului Tecuci la data de 01. 01.201 7 era de 44.914 locuitori. In consecinta
cotizatia datorata de Municipiul Tecucipe arn€l 2017 este in suma de 44.914 lei.
Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si ciprobare proiectul de hotarare
privind aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a cotiza,tiei de memhru al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSER V Gala,ti, pentru anul 2017.
PRIMAR
CATALN CONSTANTN HURDUBAE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR.

/

115 .12 .2017

RAPOR T DE SPECIALITA TE
Privind. aprobarea pl ăţii, din bugetul local al UA T Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSER V Gala(i, pentru anul 201 7.

Prin HCL nr. 24110.02.2014 a fost aprobata asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul
Local Tecuci, cu unitatile administrativ-teritoriale din judet in vederea aderarii la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati. A fost aprobat deasemeni Actul Constitutiv si
Satutul A.D.I. Ecoserv. La art. 3, alin.2 din aceiasi hotarare afost aprobata cotizatia anuala la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSER V Galati in valoare de 1 leu/locuitor/an.
In conformitate cu Actul Constitutiv si Statutul acesteia, Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECOSERV Galati este constituita in scopul injiintarii, organizarii, si gestionarii
in comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ —teritoriale
membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau
regional destinate injiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii acestor servicii. Asociatia are ca scop
implementarea si operarea unui sistem integrat de management al deseurilor, ejicient din punct de
vedere ecologic si conform cu prevederile legislatiei nationale si comunitare in domeniul gestiunii
deseurilor, ale Strategiei Nationale pentru gestionarea deseurilor si ale Planului judetean de
gestionare a deseurilor dinjudetul Galati, in vederea protejarii mediului si populatiei.
Pentru realizarea obiectivelor sale A.D.I. ECOSER V GALA TI utilizeaza resurselejinanciare
obtinute, sub forma de colizatie, de la membrii asociati. Cheltuielile efectuate de A.D.I. Ecoserv
sunt de natura functionala, respectiv cheltuieli cu personalul din aparatul tehnic, de intretinere si
dotare a sediului, precum si cheltuieli de natura operationala respectiv cele ce sunt impuse de
pregatirea si implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul
Galati.
Potrivit adresei nr. 9798106.12.2013, inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.
1239109.12.2013, prin aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV, Consiliul
Judetean se obliga sa ofere Consiliului Local Tecuci urmatoarele benejicii:
- jinantarea inchiderii depozitului de deseuri neconform Rampa Rates;
- tratarea deseurilor biodegradabile in statiile de compostare dinjudet;
- depozitarea deseurilor la noul depozit de la Valea Marului;
- o taxa de depozitare egala cu ceaplatita de ceilalti membri A.D.I.
Conform art. 11, lit. b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara privind
gestionarea deseurilor ECOSERV Galati cotizatia anuala afostjixate la suma de 1 leu/locuitor
/an. Prin adresa nr. 2077103.08.2017, transmisa de Directia Judeteana de Statistica Galati,
populatia Municipiului Tecuci la data de 01.01.2017 era de 44.914 locuitori. In consecinta
cotizatia datorata de Municziul Tecucipe anul 2017 este in suma de 44.914 lei.
Avand in vedere faptul ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legalitate, propunem
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea pl
ă,tii, din bugetul local al
UAT Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de membru al Asocia,tiei de Dezvoltare Intercomunitar ă
ECOSERV Gala ţi, pentru anul 201 7, informaprezentata.
DIRECTOR
NERAL
Tăpoi Nta
u

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE

teaMariana
Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

0412.207

Wohmail 7.0 Cohzae A.D.l Fcosorv Gilati 2017.oml

Cotizatie A.D.1 Ec()scrv (aI ă li 2017

FN

From: A.D.I. ECOSERV Kadiecoscrvgmail.corn
Date: 12/04/2017 03:49PM
registratura@municipiultecuci.ro
To:

IPIUtTEC1J i
PRj

Ziva

Va rugam sa gasiti atasat adresa Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati
referitoare la plata cotizatiei pentru anul 2017.
.

"4Y

Cu stima,
Mihai EPURE
Director Executiv
ADlEcoserv
0741254447

\

7

(l,I
.

j..

Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSERV Gala ţ

Galai, str. Tecuci n,5, Bl. V2, parter
E-mail: adiecoservgmail.com
Tel.0336.401.985, Fax:0336.401.984
Attachrnents (3 files, 5.5 MB)
- Cerere cotizaţie Municipiul Tecuci.pdf (667.3 KB)
- HCL Municipiul Tecuci.docx (17.1 KB)
- Populaţia după domiciliu pe Iocalit ăţi, medii de rezidenţă si sexe, la 1 ianuarie 2017.pdf (4.9 MB)

https://webmail.mydoma.ro/index.php?viewprint#33744

11

Cte
JÂ

1

Teetie-t
i

-

i2i

e*o.r 1: sOlicitare

Ecoserv

ASOCC IAT I A

NTERCOIUNT..,ECOSERV

TRAR
IE Ş R

NR

-

ja-Luna 41.Aiu

ze leluifIlà CO «fo rme Statut

ADJI

Siiinate Io irrnie Pr.irnar.
ifl COnO1nitat Cu Actul Constittgjv si Statutnl
acesreia. Asociatia de Dezvoftarc Tntercom jnijar ă
COSv AI COse.rv) esre consrirnjt ă în sconui înintării,
organizării 5 i gestionării în coinun
a scvcjjJor cîe saliahrjzare pe ra7a de coimpeje n jà a i.rită

tilnr adrninisrratjv teitca -iale rnernrn.
precuni ş{ reaJizarea în cornurr a urior proiecre de ifluCStjtii puhlice de
interes xonal sari regionaJ
desrigate inijgt ărij, rnoderi izării sisau dcxvolt ă rij acestor servici i.

Peniru reaîizarea oJiiectj eior sale. A[T Ecoserv utilizeaz ă resursele fimanciarce ohtirruie. snh
lorni ă de cotizade. de Ia inernhrjj asoeiatj.
Cheh.uie]jje ecrrrate de ALt Ecoserv sunt de rratur ă
ieunctiorrai ă . esnectiv cheituieti
cu pe.rsonairrl din apară tuJ rehnic, cle îutretirnre ş i dotare a
secirriui, el.c. precurn ş i de natură operaionată respecr.iv ceie ee
surrt irrrpuse de J3regătirea Şi
iirrnicrrrrerrtarea prniectuiui Sisiern dc- IvIa.nagernerrt lnîerrar aJ teerrriJor îar 3uderd c3ala
ţi.
Avă nd in. veciere calitatea de -rneariiiru âsOciat aJ UÂT IIrrrriciiiiuJ Tecuci v
ă rcrâ ănr să anrohati
crranrcirrecrr cotizaiei nentru ancrl 201 7 îir valoare de 11 49114 tei.
rrecesar peritru realizarea
<ihieccivlor iiCtititi care a teost tonsdttrh ă.
Jcrc ă su.nt iiecesare inorrnatii serphinentare pceteti contacra oricâncl persorraiul din aparatuJ ieierric
al AîJ JEeoserv.
Conrcii haucar în care se poate realiza piaia corizatiei esre R OMME1 8 0 SV 0 2714961 StXl.
Cci deshjtă considcratje

ît~ COSEW.

,

RO1ANA

Sb-.Nicoiae Ba1cesu. nr. 80, Gaft
TeI: 0236 460335 ; Fax: 0236 413013; e-maI:teIgaIati.inseso;
ebsite waIt1rnseso

lr stitutui Naţiona l de Statisticâ
lirec.ia Jurietearia rle Satisti ă Galati
Nr.2077/03.08.201 7

Către,
ASOCIAŢIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ

ECOSERV
Donnului Ş tefan Mihai EPURE, Director executiv
Vă transniiteni popula ţia după domiciliu pe localitaţ i, rnedii de reziden ţă şi sexe la 1
ianuarie 2017.

Cu deosebit respect,
Director executiv
((

-. .
D1REc1A
.IUDEŢEA? Ă
cnil
OE
STAT1STICĂ
GALATI

viaciciuc

lntocrnit.
Boldrea Mariana Rucsanda
lnspector superior

Anoxa la adrosa nr. 2077103.08.2017

Popula ţ ia după domiciliu pe localit ăţi,
medii de reziden ţă ş i sexe, la 1 ianuarîe 2017
MEDIU DE REZIDENTĂ/
LOCALITATE

Total

Masculin

Feminin

TOTAL. JUDET

629503

310184

319319

MUNICIPII Si ORASE

358634

172537

1860971

75098 MUNICIPIUL GALATI

303111

145578

157533

75203 MUNICIPIUL TECUCI

(

21676

23231

ŢĂ

75338 ORAS BERESTI

3316

1651

1665

75472 ORAS TIRGU BUJOR

7293

3632

3661

270869

137647

133222
991

COMUNE
75542 BALABANESTI

2059

1068

75613BALASESTI

2336

1196

1140

75668BALEN1

2417

1250

1167

75686BANEASA

2135

1082

1053

75515BARCEA

6465

3294

3171

75356 BERESTI-MERIA

3775

1948

1827

75766 BRAHASESTI

9905

4897

5008

75711 BRANISTEA

4394

2205

2189

75819 BUCIUMENI

2518

1261

1257

75864CAVADINESTI

3005

1544

1461

75917CERTESTI

2398

1236

1162

76004C0RN1

2218

1162

75953 COROD

7675

76040 COSMESTI

6766

3434

3332

76IIICOSTACHENEGRI

2761

1420

134i

76139CUCA

2249

1130

1119

76157 CUDALBI

7585

3821

3764

77595 CUZA VODA

2759

1411

1348

75221 DRAGANESTI

6653

3424

3229

76175 DRAGUSENI

5821

3075

2746

76255 FIRTANESTI

5182

2657

2525

76282 FOLTESTI

3295

1701

1594

76317 FRUMUSITA

5540

2789

2751

76353 FUNDENI

3904

1924

198

76406 GHIDIGENI

6890

3461

342

76497G0H0R

3384

1739

164e.

76558 GRJVITA

3807

1982

182

2309

244

76585 INDEPENDENTA

4758

1056
3834

MEDIU DE REZIDENT ĂI
LOCALITATE

Total

76601 IVESTI

10229

76638 JORASTI
76674L1EST1

Misculrn

•

76718 MASTACANI
76692 MATCA

Fominin

5150

5079

1837

952

10905

5393

551

4978

2576

2402

12466

6408

605

885

76745 MOVILENI

3385

1765

1620

75258 MUNTENI

7739

3994

3745

76763NAMOLOASA

2164

1062

1102

77579 NEGRILESTI

2586

1309

1271

76807 NICORESTI

4116

2025

2091

1414

769320ANCEA
76969 PECHEA
7,6996 PlSCU

.

722

69

11356 5834

552

2487

239

4883

77587 POIANA

1795

921

87

77028PRIPONESTI

2218

1103

1115

77561 RADESTI

713

1540

827

77082RED1U

2195

1113

108

77153 SCHELA

3878

2010

186

77126 SCINTEIESTI

2521

1349

1172

75114 SENDREN.1

4673

2364

230

77180 SI...OBOZIA CONACHI

4347

2228

211

77224SM1R0AN

5670

2911

275

77260SMUt..Tl

1464

771

77288 SUCEVENI

1766

882

88

77601 SUHURLUI

1429

753

67

77377TEPU

2516

1279

1237

77313 TU•DOR VLADIMIRESCU

69Ş

5286

2592

2694

77331 TUt.UCESTI

7705

3866

383

77402 UM•BRARESTI

7287

3654

•363

77475 VALEAMARUL.UI

3685

1871

181

75150 VINATORI

5807

2947

286

77509V1R1.EZI

2060

1040

102

77536 VLADESTI

2315

1228

108

clate provizorii

ROM.ÂNA
J[J1)E ŢUL GALAŢI
I lnitatea administrativ - teritorial ă TECUCI
(ONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.
din
.
2014
irlvind: privind asocierea municipîului TECUCI cu unităţile admînîstrativ-terîtoriale
li i judeţ, în vederea aderăni la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară ,,ECOSERV
(alaţi
Iti ţiator: Primarul municipiului TECUCI
Ntim ă rul de înregistrare ş i data depunerii proiectului:

2014

ConsiliulLocal al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din
lla de..
.,
2014
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului nr.
Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Arhitect Sef nr.din
.2014
j.
Avand in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate
nsiliului Local al municipiului TECUCI;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit.c din Legea nr. 5112006 a serviciilor
ntiiunitare de utilit ăţi pubiice, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare;
Având în vedere prevederile Hot ă rârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
:lului constitutiv-cadru ş i a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitar ă
obiect de activitate serviciile de utilit ăţi publice;
Având în vedere adresa Consiliului Jude ţean Galaţi nr.9798106.12.2013 înregistrată la
iisiliul Local Tecuci sub nr. 1239 din 09.12.2014, anexa nr la prezenta hot ă râre.
Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. b, d şi
i-îlin. (4) lit. f, alin. (6) lit. a pct. 14 ş i alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind
itninistraţia publică locală , republicată , cu modific ă riie ş i completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale
publicat ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare,
,

..

ţ

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă asocierea municipiului TECUCI, prin Consiliul Local âl municipiului
ţţ CUCI, cu unit ăţile administrativ-teritoriale din jude ţ, stabilite în anexa nr. 1, care face
iite integrantă din prezenta hot ă râre, în vederea ader ă rii la Asocia ţia de Dezvoltare
rcomunitară ,,ECOSERV Galaţi.
Art.2.
Se aprob ă Actul Constitutiv ş i Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare
torcomunitară ,,ECOSERV Galaţi, conform anexelor 2 ş i 3, care fac parte integrantă din
oenta hotă râre.

HOTĂRÂREA Nr.
din
pag. nr . 2

2014

Art.3. (1) Se aprob ă contribua Consiliului Locai aI municipului TECUCI la
!rimoniul ini ţial al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitar ă ,,ECOSERV Gala ţi în
ntum de 1 .000 lei.
(2) Se aprob ă cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă
:COSERV Galaţi, în valoare de lleu / locuitor / an.
Art4. Se împuterniceşte domnul Ţuchel Gerhardt Daniei, Primarul al municipiului
ICUCI, s ă semneze în nurnele ş i pe seama Consiliului Local al municipiului TECUCI,
te documentele care decurg din procesul de aderare la Asociaţia de Dezvoltare
ilrcomunitar ă ,,ECOSERV Galaţi, în conformitate cu prevederile Iegale.
Art.5. (1) Se desemneaz ă Primarul ,d-nul Ţuchel Gerhardt Daniel ca reprezentant al
iinicipiului TECUCI, în Adunarea General ă a Asociaţilor din cadrul Asocia ţiei de
zvoltare lntercomunitar ă ,,ECOSERV Galaţi.
(2) Se acord ă mandat special domnului Ţuchel Gerhardt Daniel, Primar al
nicipiului TECUCI, s ă voteze, în Adunarea General ă a Asociaţilor, în toate problemele
re, în conformitate cu prevederile statutului, necesit ă acest mandat.
Art.6. Prezenta hot ă râre se va comunica lnstitu ţiei Prefectului Galaţi, Consiliului
ideţului Galaţi, tuturor consiliilor locale din anexa 1, precum şi persoanelor interesate.
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C ă t r e,
Consiliul Local al Municipiului
în atentia Domnului Primar Da

WNA
el

Stimate Domn,

În ceea ce prive şte aderarea unit ăţii administrativ teritoriale Consiliul Local Tecuci la
• ;iaţiade Dezvoltare lntercomunitar ă ECOSERV, revenim cu urm ătoarele arg umente:
— pân ă în anul 2017, Consiliul Local Tecuci trebuie s ă asigure surse de finan ţare pentru
ikierea depozitului existent şi să găsească solu ţii alternative pentru depozitarea de şeurilor
t, l(J rate în Tecuci;
- dacă se va decide depozitarea de şeurilor la noul depozit de la Valea M ă rului, Consiliul
. .uI Tecuci va pl ăti o taxă de depozitare mai mare decât restul Consiliilor Locale membre ADI —
tiist ă solicitare venind de la Comisia European ă ;
— la depozitele conforme nu sunt acceptate decât de şeuri tratate în prealabil, ast[el,
/uiliul Local Tecuci va trebui s ă finanţeze construirea unei staţii de compostare (nerealizată
Pou l)roiectul PHARE) sau a unei alte instala ţii pentru tratarea de şeurilor biodegradabile;
— depozitele existente în judeţele vecine beneficiază , ca şi judeţul Galaţi, de proiecte
wli ţate prin POS Mediu, astfel zona de acoperire a acestora este ljmitat ă la judeţ, nefiind
ptate deşeuri din alte judeţe;
— locuitorii Municipiului Tecuci vor pl ăti începând cu anul 2017 o tax ă de salubrizare mai
wu decât restul UAT-urilor din jude ţ.
Prin aderarea la Asociaţia de Dezvoitare lntercomunitar ă ECOSERV, Consiliul Local
wuci ar putea avea urm ătoarele beneficii:
— finanţarea închiderii depozitului de de şeuri neconform;
- tratarea de şeurilor biodegradabile în sta ţiile de compostare din jude ţ;
- depozitarea Ia noul depozit de la Valea M ăruiui;
- o taxă de depozitare egal ă cu cea plătită de ceilalţi membri ADI.
De asemenea, dorim să vă inform ăm că în viitorul apropiat inten ţionăm să modific ăm
itul Constitutiv 5i Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare lntercomunitară ECOSERV, prin includerea
noi membri, iespectiv a comunelor Crni şi Barcea. Aceasta Jeste o procedur ă de lung ă
-uttă, din cauza termenelor lungi de la Judec ătorie. De aceea ar fi indicat ca în eventualitatea în
doriţi s ă vă alăturaţi Asociaţiei, să ne trimiteţi Hotărârea de Consiliu Local de aderare în cel
scurt timp, per,tru a putea include şi Consiliul Local Tecuci în această extindere.
În speran ţa unei bune colaborări, vă transmitem, stimate domn, expresia înaltei noastre
.uritideraţii.
Cu stim ă,
pentru PREŞEDINTELE CONSILIULUI J9J3ETULUI GALAŢI,
V10EPREŞEDIE
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