
1{OIV1AN IA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA Nr.__ 

Privind: abrogarea H.C.L. nr.22012014 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 30729 din 07.03.2018. 
Consiliul Local al municil?iului  Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  

extraordinară 	din data de /2 Q( 72; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 

30730/07.03.2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Arhitect şef, înregistrat sub nr. 

3073 1/07.03.2018; 
Avand in vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5. 
In baza prevederilor: 

- Ordonan ţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor cu 
modificările si completările ulterioare. 
- Codul Rutier OUG 195/2002 privind circula ţia pe drumurile publice, republicat ă  si 
actualizată  2018 
-art.36, alin(1), alin(2) lit.c si Iit d, alin.6, lit.a, pct.11 si pct.14 din Legea nr.215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicata în 2007; 
-art.45, alin.2 lit.e coroborate cu art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administra ţiei 
publice locale, republicată  în 2007. 

HOT Ă RĂ TE: 

Art. 1. - Se abrogă  H.C.L. nr.220/2014 cu anexa privind Instruc ţiuni pentru executarea 
de lucrări pe domeniul public aI municipiului Tecuci privind interven ţiile Ia reţelele 
îngropate 
Art. 2.— Pentru neaducerea domeniului public la starea ini ţială ca urmarea interven ţiilor în 
zona drumului se vor aplica sanc ţiunile prevăzute în O.U.G. nr.195/2002 privind circula ţia 
pe drumurile publice, republicată  si actualizată  2018 
Art 2 1 - Pentru neaducerea domeniului public la starea initial ă  ca urmarea interventiilor 
în spatiile verzi se vor aplica sanctiunile prev ăzute în O U G nr 195/2005 privind protec ţia 
mediului, republicată  cu modificările si completările ulterioare 
Art 3 - Interveutiile în domeniul public se vor face numai cu acordul/avizu1 U A T 
Municipiul Tecuci. 
Art 4 - Prezenta hot ărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci prin Directia Arhitect Sef, Biroul Cadastru, Fond Locativ, Drumuri 
Art 5 - Prezenta hotarii . i i fi comunicată  celor interesati prin grija Secretarului 
Municipiului Tecuci 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: abrogarea H.C.L. nr.220/2014 si a anexei privind instruc ţiuni pentru 
executarea de lucrări pe domeniul public al municipiului Tecuci privind interven ţiile 

la reţelele îngropate 

Autoritatea Local ă  se confruntă  cu solicitările cetăţenilor, tot mai numeroase, legate de necesitatea 
brari ări1or/racord ări1or la reţelele de furnizarea utilit ăţilor publice, necesitatea tot mai stringent ă  de 
extinderea re ţelelor de furnizarea gazelor naturale, apei potabile, energiei electrice. 

Preocuparea executivului faţă  de acest domeniu se materializeaz ă  astăzi în prezentulproiect de 
hotărâre care propune un nou mod de abordare dinpunct de vedere al contribu ţiilor datorate de executan ţi. 

In vederea atragerii investi ţiilor privind reabilitarea, modernizarea si extinderea re ţelelor de utilităţ i 
publice pe teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci, este necesar ă  susţinerea si încurajarea 
operatorilor autorizaţi. 

Prezentul proiect de hot ărâre propune abrogarea prevederilor HCL 220/2014 si a anexei privind 
Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al municipiului Tecuci privind intervenţiile 

la reţelele îngropate respectiv degrevarea executan ţilor de obligaţia constituirii garanţiei de bună  execuţie 
a refacerii domeniului public ca urmarea intervenţiilor în domeniul public Ia re ţelele îngropate ţinând cont 
de următoarele aspecte: 
- constituirea garan ţiei de execuţie se face pentru o perioadă  de 6 luni de la terminarea lucr ărilor, timp 
insuficient pentru monitorizarea cornport ării în timp a refacerilor domeniului public afectat de lucr ările de 
intervenţii; 
- reţinerea unei garanţii de bună  execuţie în cotă  procentuală  din valoarea contractului de lucr ări atribuit 
operatorului (executantului) de c ătre furnizorul de utilit ăţi, pentru o perioad ă  de minim 2 ani; 

Susţinerea investi ţiilor si încurajarea furnizorilor de utilit ăţi prin eliminarea garanţiei va contribui 
la reducerea costurilor si termenelor de execu ţie a lucrărilor a căror realizare vor conduce la îmbun ătăţ irea 
simţitoare a condiţiilor de viaţă  ale cetăţenilor, dezvoltarea durabil ă  a serviciilor publice de alimentare Cu 

energie electric ă, gaze naturale, ap ă  si canalizare, protectia mediului 
Având în vedere caracterul de interes public al lucr ărilor de realizarea investi ţiilor de reabilitarea, 

modernizarea si extinderea retelelor de utilit ăti publice pe teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci, 
propun, abrogarea prevederilor HCL 220/20 14 si a anexei privind Instructiuni pentru executarea 
lucrărilor pe domeniul public al municipiuluiTecuci privind interven ţiile la reţeleleîngropate. 

Prezentul proiect de hotărâre întrunete condi ţiile de iegalitate fapt pentru care, îl propun 
spre dezbatere si aprobare. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Priviud abrogarea H.C.L. nr.220/2014 si a anexei privind lllnstructiuni pentru 
executarea de Iucrări pe domeniul public al municipiului Teeuci privind interven ţiile 

la reţelele îngropate 

În vederea atragerii investi ţiilor privind reabilitarea, modernizarea si extinderea re ţelelor de utilităţ i 
publice pe teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci, este necesară  susţinerea si încurajarea 
operatorilor autorizaţi. 

Prezentul proiect de.hotărâre propune abrogarea prevederilor HCL 220/2014 si a anexei privind 
Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al municipiu1ii Tecuci privind intervenţiile 

la reţelele îngropate respectiv degrevarea executan ţilor de obligaţia constituirii garanţiei de bună  execuţie 
a refacerii domeniului public ca urmarea interven ţiilor în domeniul public la reţelele îngropate ţinând cont 
de următoarele aspecte: 
- constituirea garanţiei de execuţie se face pentru o perioadă  de 6 luni de la terminarea lucr ărilor, timp 
insuficient pentru monitorizarea comport ării în timp a refacerilor domeniului public afectat de lucr ările de 
intervenţii; 
- reţinerea unei garanţii de bună  execuţie în cotă  procentuală  din valoarea contractului de lucr ări atribuit 
operatorului (executantului) de către furnizorul de utilităţi, pentru o perioadă  de minim 2 ani; 

Susţinerea investiţiilor si încurajarea furnizorilor de utilit ăţi prin eliminarea garanţiei va contribui 
Ia reducerea costurilor si termenelor de execu ţie a lucrărilor a căror realizare vor conduce la îmbun ătăţirea 
simtitoare a conditiilor de viat ă  ale cetătenilor, realizarea unei iniastructuri edilitare moderne ca baz ă  a 
dezvoltării economice în scopul atragerii investi ţiilor profitabile pentru comunitatea local ă, dezvoltarea 
durabilă  a serviciilor publice de alimentare cu energie electric ă, gaze naturale, ap ă  si canalizare, protec ţia 
mediului, asigurarea contoriz ării consumului pentru fiecare consumatQr cu care se vorîncheia contracte de 
furnizare, mentinerea în stare perfect functional ă  si îmbunătătirea sistemului public de alimentare cu 
energie electric ă, apă, gaze naturale, extinderea si modernizarea sistemului de preluare si evacuare a 
apelor menajere si pluviale, îmbun ătăţirea serviciilor publice de alimentare cu ap ă  si canalizare, creterea 
progresivă  a ariei de acoperire a serviciilor publice pân ă  la atingerea limitelorîntregii arii territorial 
administrative, calitatea bun ă  a serviciilor si gestiunea administrativ ă  si comercială  eficientă, mentinerea 
calităţii tehnice si între ţinerea în bună  stare a echipamentelor si lucrărilor cuprinse în servicii; 

De rnentionat este că  
- proiectele Extindere retea de distributie gaze naturale redus ă  presiune cu conducte st instalatii de 
racoidare MP din PE 100SDR11, Reabilitare retea de dlstr]butle gaze natuiale redus ă  presiune cu 
conducte si instalatii de racordare MP din PE 100SDR1 1 în cartierul Satul Nou, cartier Criviteni, zori ă  



centrai ă  fac parte integrant ă  din planul general de dezvoltarea si extinderea reţeleior de distribu ţ ie a 
gazelor naturale. 
Prin aceste proiecte ENGIE ROMANIA S.A. îi propune extinderea re ţelei de distribuţ ie a gazelor 
naturale, înfiin ţarea de noi branamente cu puncte de m ăsură  si control, înlocuirea conductelor si 
branamente1or existente cu conducte din PE , montarea posturilor de m ăsură  Ia limita de proprietetate cu 
întregirea instala ţiilor de utilizare existente. 
-Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap ă  si apă  uzată  dinjudeţul Ga!aţ i în perioada 2014 - 
2020 - Aglomerarea Tecuci face parte din proiectul major de investi ţii Proiectul regional de dezvoltarea 
irifrastructurii de ap ă  si apă  uzată, înjudeţul Galaţ i, în perioada2Ol4 —2020 etapall. 
Prin realizarea lucrărilor ce fac obiectul proiectului se urm ărete îndeplinirea obiectivelor esen ţiale si 
comune prevederilor Contractului de delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap ă  si de 
canalizare nr. 29/23.09.20 1 0. 
Operatorul S.C. APA CANAL S.A. îi propune execu ţia unor noi conducte de aduc ţiune pentru 
alimentarea cu apă  a gospodăriilor existente la care în prezent nu este asigurat ă  furnizarea apei potabile la 
calitatea cerut ă  de normativele în vigoare, reabilitarea/extinderea gospod ăriilor de ap ă  existente astfel 
încât să  se asigure debitul si calitatea apei potabile la consumatori, extinderea re ţelei de alimentare cu apă  
astfel încât să  se acopere toate zonele locuite în prezent sau cu perspectiv ă  imediată  de populare, dotarea 
sistemului de alimentare cu ap ă  a operatorului cu echipamente specifice reducerii pierderilor de ap ă, 
prevederea sistemelor dispecer (SCADA) pentru monitorizarea func ţionării sistemului de alimentare cu 
apă, extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea celei existente, construirea c ăminelor de vizitare si de 
racord noi precucm si reabilitarea celor existente. 
-proiectele Modemizare re ţele electrice, Mun. Tecuci promovate de către S.D.E.E. Muntenia Nord - 
S.D.E.E. Galaţi au la bază  concepţia de dezvoltare, modernizare si retehnologizare a re ţelelor de 
distribuţia energiei electrice în concordan ţă  cu prevederile Standardului de performan ţă  pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice si îi propun modernizarea posturilor de transformare existente, construirea 
unor posturi noi, înlocuirea stâlpilor fisura ţi si a conductoarelor uzate moral si fizic, refacerea 
branamente1or, racordarea PTAB - uri!or la LES 20kV si integrarea lor în SCADA, reconfigurarea si 
modernizarea LEA 0,4 W. 
La terminarea lucrări!or terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea ini ţială, respectiv se vor reface 
drumuri!e, trotuarele si spaţiile verzi. 

Având în vedere cele de mai sus, vă  supunem dezbaterii si aprobarii prezentul proiect de 
hotărâre. 


