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Privind: rnodificarea anexei nr. 3 la HCL nr.97120 1 7 privind stabilirea forrnei de gestiune
a serviciului public de administrare a cimitirului rnunicipal, aprobarea contractului de
concesiune prin gestiune direct ă către Societatea ,,COMPANIA DE UTILIT ĂŢI
PUBLICE TECUCI SRL
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:6/
2017..
,2
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Ga1aţi întrunit în şedinţa O /idin data
de
2017;
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub
2017;
nr.E3,, 2ţ //.
Având în vedere raportul de speciali,tate întocmit Serviciul administrarea domeniului
public şi privat, înregistrat sub nr. 66/2 ţ i? 2017;
,
,
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.-<-_3
Având în vedere referatul nr. 61839/30.10.2017;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. a si b, şi art.123,alin.1, din Legea nr.
2 1 5/200 1, a administraţiei publice locale, republicat ă în 2007;
In baza art. 45, alin.3 şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007;
HOT Ă R ĂŞ TE

Art.1 Se aprob ă modificarea Anexei nr.3 la HCL 97/20 1 7, prin diminuarea acesteia cu bunul
prevăzut în anexa 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 interesaţi, prin grija secretarului
rnunicipiului Tecuci
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: modificarea anexei nr. 3 la HCL nr.97/20 1 7 privind stabilirea formei de
gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal, aprobarea
contractului de concesiune prin gestiune direct ă către Societatea ,,COMPANIA DE
UTILITAŢI PUBLICE TECUCI SRL.

Având în vedere procesul de reorganizare a activit ăţilor de prest ări servicii ce
aparţin UAT Tecuci, s-au înfiinţat societăţi care s ă desfaoare activit ăţi specifice
administrării si întreţinerii patrimoniului public si privat al municipiului Tecuci
Potrivit legii 51/2006 şi a OG 71/2002 privind organizarea si func ţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, activit ăţile
edilitar - gospod ăreti trebuie sa asigure satisfacerea cerin ţelor si nevoilor de utilitate
publica ale comunităţii locale, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane,
protecţia si conservarea mediului natural si construit, autoritatea locala având posibilitatea
sa asigure gestiunea delegata a serviciului. In conformitate cu H.C.L. 34/2017 denumirea
societăţii Zone verzi Tec SRL a fost aprobat ă schimbarea denumirii în Compania de
Utilităţi Publice Tecuci SRL.
In conformitate cu HCL 97/20 1 7 a fost aprobat ă delegarea gestiunii serviciului
public de administrarea cimitirului municipal c ătre CUP Tecuci. Odat ă cu aceasta au fost
predate si bunurile necesare la acea dat ă.
Prin aprobarea prezentului proiect de hot ărâre se diminuează Anexa nr.3 la HCL
nr.97/15.05.2017 cu Auto Iveco aflat la pozi ţia 6.
Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentat ă.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 97/20 1 7 privind stabilirea formei de
gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal, aprobarea
contractului de concesiune prin gestiune direct ă către Societatea ,,COMPANIA DE
UTILITAŢI PUBLICE TECUCI SRL.

În conformitate cu HCL nr.98/20 1 7 au fost transmise în folosin ţă ca anexa la
contractul de concesiune prin gestiune direct ă a serviciului public de administrare a
cimitirului municipal, bunurile prev ăzute în anexa nr.3.
In conforrnitate cu art.123, alinl si alin 2 din Legea nr.215/2001, Consiliile locale
hotărăsc ca bunurile ce aparţin 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.
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Ş EF SERVICIU ADPP

LGradea
Consilier ADPP
Vasie Cezar Baras

ANEXANR. 1 1aHCLnr. ţ

/2017

Cu bunul ce va fi diminuat (auto Iveco) din Anexa nr.3 la HCL nr.98/15.05.2017.

1.

Denumire bunuri

UM

Cantitatea

AUTO IVECO

buc

1

Sef serviciu ADPP,
Luciab

i

:
i

Valoare de inventar
79.000,00
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Nr.

.
APROBAT,
PRIMAR
Cătă in Constantin Hurdubae

1

REFER4 T,

ÎNATENŢIA DOMNULUI GRADEA LUCL4N ŞEFSERVICIU ADMINISTAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVA T
SPRE ŞTHNŢĂ RESPONSABIL PARCA UTO CONSILIER PANFILE MARIA

Referitor la : transfer mijloc de transport GL-12-TEC- marca Iveco Daily.
Document emis de : Direc ţia Servicii Publice.
Prin prezentul referat, v ă informăm că datorită volumului mare de lucrări si de materiale necesare a
fi transportate pentru desf şurarea activităţii din cadrul Direcţiei Servicii Publice este nevoie de un
mijloc de transport marf
Pentru aceasta, propunem efectuarea transferului mijlocului de transport GL-12-TEC - marca Iveco
Daily aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci si în prezent în administarea COMPANIEI DE
UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L.
Fa(ă de cele menjionate mai sus, rog analiza ţi şi dispune ţi demararea procedurii în condi ţii de
legalitate.

DIRECŢIA SER VICII PUBLICE
Director Pârvu Constantin
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