
ROM ÂNIA 
JUD1EŢUL GALAŢ I 

MUN1CIPIUL TECUCI 
- CONS1LIULLOCAL 

HOT Ă RREA Nr. Â 
Din 	 2018 

Privind: : modificarea Contractului de concesiune nr. 103 1 60/07. 1 1 .20 1 1 încheiat 
între Municipiul Tecuci ş i Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiu1ui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: Z1 73o/ //. (9L . 2018; 	- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa 	%/in data 

de 	 2018; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 

nr. 	 2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direc ţia generală  economică  si 

Serviciul administrarea domeniului public şi privat, înregistrat sub nr. 	 ,//, 4 2018; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,43. 4, 
Având în vedere prevederile H.C.L. nr.38/28.02.2018, HCL nr.39 din 28.02.2018 i 

Referatul nr.403 75/02 .04 .20 1 8 privind modificarea redevenţei aferenta Contractului de concesiune 
nr.103160/07.1 1.201 1; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. a si b, ş i art. 123,alin. 1, din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicat ă  în 2007; 

In baza art. 45, alin.3 ş i 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: 

Artl. Se aprob ă  modificarea redeven ţei la Contractul de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1, 
valoarea lunară  a acesteia fiind 1.000 lei. 

Art.2 Valoarea se va modifica cu data prezentei, dat ă  la care orice prevederi contrare se 
abrogă . 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4.Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Âzvj 
	 SECRETAR, 

* 	/ Jica Fotache 
c:t 



R O M Â N i A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. qe3 din// O. 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: : modificarea Contractului de concesiune nr. 103 1 60/07. 1 1 .20 1 1 încheiat 
între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. 

Având în vedere procesul de reorganizare a activit ăţilor de prestări servicii ce 
aparţin UAT Tecuci, s-au stabilit activit ăţi specifice administr ării si între ţinerii 
patrimoniului public si privat al municipiului Tecuci de c ătre Compania de Utilităţi Publice 
Tecuci SRL. 

Obiectul contractului de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 dintre Municipiul 
Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice S.R.L TECUCI îl constituie cedarea —primirea, în 
concesiune, a bunurilor mobile si imobile necesare desfaur ării activităţii specifice. 

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 - gospodăreti 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 ceea ce privete activit ăţile menţionate in 
caietul de sarcini si in studiul de oportunitate, c ătre Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci 
S.R.L. care sa asigure: continuitatea serviciului; dezvoltarea durabila a serviciului; calitatea 
si eficienta acestui serviciu; ridicarea continua a standardelor si indicatorilor de performanta 
a serviciilor prestate; protec ţia mediului înconjurător. 

Prin HCL nr.38/28.02.2018, HCL nr.39/28.02.2018 si HCL nr.42/28.02.2018 au 
fost aprobate delegarea gestiunii serviciilor publice c ătre Pieţe Prest Tec SRL, 
Administrarea Cimitirelor si Spaţiilor Verzi Tecuci SRL , Companiei de Utilit ăţi Publice 
Tecuci SRL în acest fel fiindu-i diminuat ă  substanţial lista bunurilor predate conform 
contractului de concesiune susmen ţionat, ceea ce duce la diminuarea redeven ţei. 

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



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr.4/32din//c 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: : modificarea Contractului de concesiune nr. 103 1 60/07. 1 1 .20 1 1 încheiat 
între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. 

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

Prin H.C.L. nr. 38 si 39/ 28.02.2018 a fost delegate gestiunea unor servicii 
publice către Pieţe Prest Tec SRL si Administrarea Spaţiilor Verzi si Cimitirelor SRL. 

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune nr. 
1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1, modificarea acestuia se poate face numai prin act adi ţional încheiat 
între părţile contractante. 

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

DIRECTOR DIRECTIE 
GENERALĂ  ECOOMICĂ  

Nico1eta\ioi 

! / 

ŞEF SERVICIU ADPP 

LGradea 

Consilier ADPP 

Vasile 

c

Baras 



TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, ROMANIA 	
805300 Tel. Central ă : 0372-364111 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 	Xe-mai1: registraturamunicipiu1tecuci.ro 

P R I M A R 	 WEB: www.primariatecuci.ro  
Telefon SECRETARIA T. 03 72-3641 77; FAX:0236-816054 

Nr. 2 	/02.04.2018 	 SE APROBA, 
PRIMAR 

. CATALIN CONSTANTIN HURD UBAE 

IZAT, 

. D1RECTO?GENERAL 
• 	• ŢĂPOI !JOLETA 

REFERAT 

Referitor la. modficarea redeventei aferenta Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011; 

Document emis de . Directia Generala Economica - UA T Municipiul Tecuci; 

Spre stiinta : Serviciul A. D. P. P. 

Avand in vedere adresa nr. 2292127.03.2018, inaintata de Compania de Utilitati Publice 
Tecuci SRL, prin care solicita recalcularea redeventei aferenta Contractului de concesiune nr. 
1 031 60/0 7. 1 1. 201 1 va precizam urmatoarele, 

Prin HCL nr. 140129. 06. 201 7 s-a aprobat modfîcarea Anexei nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 103160/07. 11.2011 si redeventa aferenta acestui contract, Jîind stabilita la suma de 
32. 000 lei/luna. Suma respectiva afost stabilita ca urmare a completarii Anexei nr. 1 la Contractul 
de concesiune cu mai multe bunuri ajlate in zona Pietei centrale, bunuri care au fost preluate de 
catre Municiiul Tecuci de la fosta societate Piete Zone Verzi SA(conform anexei la HCL nr. 
140/29. 06.2018). 

In cursul lunii februarie 2018, Consiliul Local Tecuci a aprobat o serie de hotarari privind 
reorganizarea societatilor din subordine. Astfel prin HCL nr. 38128.02.2018 a fost aprobata 
delegarea gestiunii, prin negociere directa, a activitatilor din cadl rviciuliii -de administare a 
domeniului public si privat catre soc. Administarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL, 
regulamentul si caietul de sarcini privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administare a domeniuluipublic siprivat. 

Prin HCL nr. 39128.02.2018 a fost aprobata delegarea gestiunii, prin negociere directa, a 
serviciului de tlor-si oborului catre soc Piete Prest Tec SRL, regulamentul si 
caietul de sarcini privind organizarea si functionarea serviciului de administare a pietelor si 
oborului Municipiului Tecuci. 

Prin HCL nr. 42128. 02. 2018 a fost aprobat Actul aditional nr. 1 la contractul de delegare a 
gestiunii de salubrizare a UA. T. Municipiul Tecuci nr. 
35960130.06.2017, incheiat cu soc. Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci si aprobatprin HCL. a. 
ni,. 96115.05.2017. 	 • • 



Pentru desfasurarea iioilor activitati, de catre aceste societati, au fost aprobate ca anexa la 
Contractele de delegare si bunurile care urmeaza a ji preluate, bunuri care anterior faceau parte 
din Anexa nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07. 11.2011 incheiat cu Compania de 
Utilitati Publice Tecuci SRL. Avand in vedere ca incepand cu data de 01. 04.2018, Anexa nr. 1 la 
Contractul de concesiune mai contine doar bunurile prezentate in anexa la referat si ca pentru 
bunurile aferente serviciului public de salubritate a Municziului Tecuci ( inclusiv cele care 
urmeaza aJi preluate de la soc. Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi - fosta Rampa Rates 
SRL) date in administrare prin HCL nr. 96115.05.2017 si HCL nr. 42128.02.2018, Compania de 
Utilitati Publice Tecuci SRL urmeaza sa plateasca o redeventa de 7. 100 lei/luna, pentru bunurile 
ramase in administrare prin Contractul de concesiune nr. 1 03 160/0 7. 1 1. 201 1 se propune o 
redeventa de 1. 000 lei/luna, pana la rezilierea acestuia. 

Fata de cele prezentate va rugam sa dispuneti promovarea unui proiect de hotarare pentru 
modficarea redeventei aferenta Contractului de concesiune nr. 103160107.11.2011, incheiet cu 
Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL. 

SEF SER VICIU B UGET- CONTABILITA TE, 
MARIANA CRISTEA 

lntocmit, 
Ec. Dascălu lonică  



:... 	 . .. 

ÂXA 
UIEŢUL GÂLAŢI 

MU'IÇ-ICPIUL TECU. 
• 	 ÂRÂREAR 

28 

Priviiid: stabiiirea foiiiei de gestigne, arobarea 	 eaiali de .sarciii, ,si 
coiitţ ac1u1iii decoiieesîuae ; ereae seivieialui de 

liiiliator Cătălin Constantin rdae, Prinanl Municipiuliii Tecuci, 	Gaiai; 
Nua ăr de îgistrare şi data depuiierii proieca1uî: 26114 123A22018  
ConsltiuI Locai al Municipinlui Tccuci, ju&pd Gaa ţi, înrinit în şedin ă  orAmarà în data de & 
Avnd îu vedere 

- expuneadeiiveainiiaton1ui,înrestiată subnr. 26115 /2208 
- raportal de specintitate întocinît de SeiviciuI Moiiitoiizare Serviciî Pbiice, înregistrat sub nr. 

261 i6i23.02.2O 

- raportu1/rpoaitcle de avizare al/ale coizaisiei /conaisiilor de specintitate 
- azt.3, artY, arL.10 alinl), art.12, ain.2, Iit (a), 	3,aIiz, Iit 	arL28 lit 	, lit(i), diia 
Ordonana de Guveza nz- 711 2002 privind oianîzarea şi 1ncioz rea serviciilor pubtice de 
adzninistrare a doaiiului pzibiic şi pzivat de interes locat, actualizată  

prevederilor Hotărârii de Guvenz nz-. 955 115.06.2004 - penriz aprebaa z-lenaeiit ăriioz--cadru de 
aplicare a Ordonazzţei Guvemulià nr.71/2002privind ozanizarea şi ininarea serviciilor pubtice 
de admùûsâwca domeniuliùublic si priva 
- art. 3 aiin2 iitc) si d) sî alin 5 iita dlai Legea 215201 pâvindadmàûtraliapubficà lecal ă, 

republicată, cu zzaodicăzi e şi .conapietări1e ultezioare; 
Ia baza prevederilor 

arl.45, alin i şi art.i15 alinl, iit.b) din Legca 215î2t0i privind adnainintraţia pzbIică  locală, 
repizblicată, cu nzodilcăiie şi coazapietăziie uitezioare; 	 . 

IIOTĂRĂŞ TE 

Ai 	Se aprobă  anodalitatea deeune indirect ă sau ges1inne legat ă a aanzzătoareior activităţi din 
cadrui servîcjuiui de adufuùstrareadonaeniului public şi privat din aaaiiciuI TZCUCI: 

a)- adzniaisttBrea cizni1ire1or; 
b)- organizarea şi exploatareaaciivit ăţiior de ecarisa; 
canezzajarea şi înireţinerea zonelor vezi, a pcuzi1or, a terenanior de spozt, a ioeuriior de 

agrezneaat şi aterenuriior dejoacapeni. copii 
d)- coaibaterea îiasectelor d ăanaătoare din zonele de agreinezat, parcurile, grùdinile puilîce . şi spaţiile 

vez-i iaatraviiane - dezinsectîa, dezizaetia, deratizarea 

Art. 2. Se aprobă  delegarea g stianzii, prin negociere dizectă, a avită iir din cadai servicinlui de 
adznirainlrare a doaneraiu1iai pazbiîcsi pii.vat aazen ţionate la pctl, cătresoc. A ninistzaCînzitizelor şi 
Zoneloz- Verzi SRL Tecu.ci 

Art3 Seaprobă  regulanaentul :vigazziza. şi func#onore a sŒvkiÛorpubiiccde ainirare a 
doaneniziiui piibiic şi piivat deîaatsi 	cenonn auexei zzri iaprezenta iotărâre. 



	

c arobă  LieuI de sarcim prr ud orgaJizaTc 	eoarc a servjclljcr puce & adra 
a douui puic şI privat de iutees local conforu- ariexe r2 a pezenta hotă re 	: 

ArtS. Sc apro ă  contraclul & cocesiuc prin gest-iune deegată  a senicillor pubice dc adminISITare a 

	

euinui pubic şi privat de iees local coforn anexei r.3 ia prczenta Jot-ărâre • 	- 

Art.6. Se transiaite îu foiosi ă, ca anexà la contractu de concesiunepriu gestivae de1egat a servîciior 
ce de adiuinistrare a domen.iuliia public şi prîvat de interes local buautile prevzute Îa anexa n4 la 

prezenta hotărre Buauriie, ideatîificate confona anexei ur.4 se predau soc Ainistraţîa Cianitirelor si 
a Zoeior Verzi SPL Tcciici pe ba ă  de proces verbal de predare — prianire Îace cu data de 
0l.4.2Oi8. 

Art.7- l)urata coiittactului de concesiune a serviciilor pubice de ainistrare a doiueniului pubic şi 
privat de interes local este de 5 ani Îacepâad cu data de 01.42018. l)urata cotractului poate fi 
modicată  conforan preveilcrlegislative. 

Art.8Se stabileste redeveata aauală  piîvînd coaatractul de coacesiune prin gestîane &legată  -a 
serviciilor pubice de adanîaaislrare a doniului pubJic şi privat de înteres local, îra cuantuan de 3000 
lei/laană. - - 

Art. 9. Se îanputersaiceşte Piîtraarul Muaicipiului Tecuci — domaul Cătălîn Censtantin Hurdubae, să  
perfecteze, moMce çonùmcùd de concesiune a serviciilor publîce dc admiaaistrare a doaneniaalui public 
şi privat de iaateres locaL 

Art.1OAaaexele 12, 3 şi 4 fac parte iaategrantă  din prezeata hotărâre. 

ArtI1.Prezeiahotreinînvoareîaacepâaad cuOl.O4.208 

Art.12. Orice prevedere coaalrară  prezeaitei se abrogă. 

ArtJ3.Prezenta laotărre va ii adaasă  .la îadepliiaiae prin grija Priaaarulaai Municipiului Tecuci. 

Art 14. Prezenta laotărâre va ifl adaasă  la cuaaoştina celor interesaţî prin grija secretarulati Municipiului 
Tccuci. 

P1EŞEDINTE DE ŞEIIN Ă. - 	. .• 	 SECETAR. 

CM1ANU TUDOR 	
* 	

OTACHE,ALICA 

•.* 	. 	- 



1 I  
Privind: stabilirea faniei de snne nrobae a 	nentiaIni. aetiaIai 

de sarciiai si .a con1ract1ii e aicesînaae aterent e tieinii de .aiiiaistiare .•a 

pictelor àî oboiiaiui 	phj T:ec 

J ţiator Cătăiin Conittin irdubae, Pnaaul Mnicipin1ui lecudi, 	iai; 
Nuia ăr de înregistrare .şi data &pnerii proiectulti 262.28 
Consiliul Locai ai Mumeipiului Tecuci, ju&ţu1 Gal, îenmh .n şediu ă  oidînarà, în 
datade 28.022018; 
Av&nii în vetlere: 

- expunerea de inoive a i atorul.i, înreisrată  sub nr235i23.02.2018; 
- raportui de speciaiitate întocnit de Serviciui Jundic, înregistrut sub 

nr.26134123.02.2018; 
- naportullrapoartele de aviza.c alIaie eonaisiei ico . •; 

1u I)aza prevor.  

- art.12 alin2,, art.13 a?lin2, Iit.a)din)Gnr..71IZO. ată  
- HG nr.95512004 eu modifiicàrile şi 	pietări e ultericare; 
- art.36 alin 2 lit.c) şi 1it.d) aiiu 5 sî alin 6 pct.?14) din[gea .2OO?I 

privind adiniri?islraţia pab1îeă  1oca ă, republicată  în 2007 cu ailcări1e şi ep1tăre 

ulterioare; 
-artA5, aiin 3 şi art.1 15 alini, ?1it.b) şi aiin 6 din ?Lea 215effl pivind 

adiriînisttaţia publică  iocaiă, repubiicată, cu naodiicăriIe şi c.p1 ări uiterioare 

HOT Ă ?I ĂŞ TE: 
ArtA. Se aprbă  inodalitatea de gesliuiae iud. cI ăI ;ată  *aonnă  de getiune 

a serviciului de adn riistrare apie ţeior şi iboruiui, pain attu e 
Art.2 Se aprobă  degarea gestiunii prin negociemd?irectă  a .serviciui de 

adiriiriistrare a pi4e?1or şi dbonddi Municipiu1i Tecuci. 
Art.3 Se aprcbă  reg.1aincntul de funcfionare a pic ţclor şi oborulid Manid iu1u1 

Tecuci, •coriforin aueei •nr?I ee face p .arte integraaată  dinprczcàta 	 re. 
Aat.4. Se aprobă  caictui dc sarcii privind oaganizarea şi àànct, ,îonare servc?iuiu1 

de adiriinistrare •a pieţeior ?i boriui .?icipiu1ui Tcuci, eifonn rieei 2 ce face 
parte iaategrantă  dî 

1 



PREŞEDNTE 
Cîiiapanu 

Art.5.Se aprobă  contractn de concesiune prin gestîunea deegat ă  a serviciniui de 
asrare a pieeior i Oboni icîpinluî Teciei, conforni anexei nr.3 ce face 
pare integrantă  din prezetabotre. 

Art.6.. Se transmite în foiosin,, ca anex ă  ia contiai..l de concesine prin gestine 
delegată  a serviciului de administmre a pie ţelor si oboruiui Muniiu1ci Tecuci, 
prevzute în anexa nr4ce face parte mtegœntà din prezenta bo1râe. 

Art. 7. 1)tta conractiiui de cmœsîune este de 3 ani, începnd cudata de 
01.04.2018, cu respectarea graficului de e şaionare a piăţilor,, coiforai anexci nr.5 ce 
face parte integrantă  din prenta iiotărre. 

Art.8. Se •stabiieste redevenţa auaiă  privind coiitmetul de coiicesiuie prin 
gestiune delegată  a serviciuiui de adistrare a pieţeiur î oborolui [unicipiuiui 
Tecuci în cuanturn de 60000 ie n,respectiv 5000 1e7iună. 

Ait.9. Se îrnputeruiceste paiîrnarni MnnieipiIui Tecnci - dorunui C ăt1in 
Constantin Hurdubae,, s ă  perfecteze, rnodîiice con(ractul de concesiune a serviciuiui de 
aiiîarislrare a pieţelor si oboui Municîpîului Tecuci. 

Art. 10.Prezenta hotrre iutr ă  în vigoare la data de 01.04.2018- 
Art.1 1. Orice prevedere cenrară  prezentei se abrog 
Art.12. Prezenta hotrâre va i dus ă  1a îndepiaiîe prin grja Prianartilui 

Municipiului Tecnci. 
Art.13.Prezeaita be va •ti ad ă  ia cunoştîa ţa pibicniui şi a celor inteaies ţi 

prin gria Secretaruiui UATM,,uni4piulTecaaci. 

SECRTA 
fr. a1erica 

2 


