
ROMÂNA 
J, UDETUL;GALAT ,l  
UCU TEU 

TÂ.A NR. 7 
in: 16.04.2018  

P•rivind: nunirea reprezentanttdui UAT Municipiul Ieeuci îia Adumarea Generalà a 
Asociilor. Ia socieatea AdraCiinitirr si a SpatiIr 	zi SRLTecaei. 

iniţiator: Cătăiin Cnstaitin Huubae, Ptinar ai UAT Mua1eîpiui Tecuci,jude ţu] Gàlati-
Num, ărul de înregistrare şi data dpanerîi pro u]ui: 565428 
Corisiiiul [ocal al UAT Munîcipiul Tecuci, întruriît în sedixi ţa extraordixiara din data de 

16.042018; 
Avnd în vedei: 
- expunerea de motîve a ini ţiatorului, înregistrată  sub r.405)204.2O1 
- raportui de specia1itateîntocxriît & Servicînl Juridic, îrirgistrat sub ur.4050242018 
- rapottuLrapoartele de avizare alIaie comisîei/comisiillor de specialitate nr. 11,2,3,4 si 5. 
In baza prevedeailor 

HCL nr.5912016 privind desenanarea dornnului Grosu Constantin ca reprezentant al UAT 
Municipiul Tecuci în Adunarea General ă  a Asociaţilor la Societatea Adnîinistrarea 
Cirnitirelor i a Spaţii]or Verzi SRL Tecuci Fosta Rampa Rate SRL Tecuci; 

- Art.5 din Regulanîentul de organizare si lirncţionare ai Consi1iuluî Local Tecuci aprobat prin 
HCL n11-201; 

- Art.49 ş i art.51 din OG rir35/2IX2 de aprobare a Re ariientului - cadru de cxganizare si 
functionare a ziaiis7ihului kcaI, eu rno ifieăaiie si cnpietărilic uiterioare 

- Art.36 alîn 3 iitc), diri .1,egeanr.21512001 privind admînistra ţiapubiică  ioclă, r1icată, Cu 

rnoditîcăriIe şi conpietăriie ulteoare 
In baza artA5, a]in 5 si artl.15 aiîn.i, 1it b din Lgea 215/201 rivind 	istraia p1ică  
local, repubiieată, cu modlficările si completările uiterîoare 

HOTĂĂ TE: 

Art. 1. Cu data prezentei Di. Grosu Coristantîn se élibereaM din func ţia de,-re.prez-entaiË al UAT 
Municipiul Tecuci îu Adunarea Geera1ă  a Asociapîlor Ia Sooîetatea Adrninistrarea CixuîtiÎeior si a 
Spaţiilor Verzi SRL Tecuci ( Fosta Ranpa Ra SRL Tecuci) si se nnmete Dl. Paduraru Constantiu, 
cetăţean rornau, posesor al C.i. seria ZL xir. 11193, cu domiciliul în Tecuci., strada Trausillvariiei ur30, Rl 
M3, ap.30, ca reprezentant ai UAT Muriicipiul Tecuci în Adunarea Gerierai ă  a Asociaţiior la societatea 
Adrninistrarea Cirnitlirelor si a Şpaţiilor Verzî SRL, Tecuci, pnă  la datade 01.08-2020. 

Art.2. Se iaputerxtice şte admînistratorul societăţii Adnîlinistraîea Cimitîrelor si a Spaţiilor Verzi 
SRL, de a efevtua denîersuriie iegale prîvind înregistrarea ia Registrui Corner ţului aprezenti botărri. 

Art3. Orîce prevedere •contrară  prezenteî 4aotărri se abroga. 
Art.4. Preaenta ho1ărâre va fi dusă  la îndepiinire .prin grija Pairnaruiuli. 
Att.5. Prezenta hotărre va fi coinunicată  celor interesaţi prîn grija SeoretaraduIi UAT Munieipiui 

Tec.uci. 

RESE1NE lE BINT, 
Bogdan Buliga 
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ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI. 

MUNKIPIUL TECI!Ci 
D1IA) 

• 	 EXPUNERE DE MOTISE NRA0566 

DIN 02.042018 

Privind nuuiirca rprezentantului UAT Muaiicipiail Tecuci în adunarea generalâ a 
asocialilor. Ia societatca Adnainistrarea Cinaitirelor si a Spaliilor Verzi SRL Tecuci. 

In anul 2013, UAT Municipiul Tecuci a înllinţat un număr de şapte societăii cu 
iăspundere liinitată  Toate societăţile au ca obiect de activitate prestarea unor servicii de 
interes public local. 

Prin HCL nr.5912016 a fost numit ca reprezentant al UAT Municipiul Tecuci în 
aduaaarea generală  a asociaţilor la Societatea Rainpa Rateş  SRL Tecuci domnul Grosu 
Coiastantu. 

Prin HCL nr78/29.032018 , Consiliul Local Tecuci,, în calitate de organ deliberativ al 
1!AT Municipiul Tecuci - asociat la Societatea Adaninistrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Veizi 
SRL Tecuci si-a dat acordul privind numiiiea în func ţia de adniiaistrator aI acestei societăţi a 
domiiului Grosu Daniel —VirgiL 

Motivat de faptul că, îalre reprezentantul UAT Muaicipiul Teciici în AGA Ia aceast ă  
societate si administratorul acesteia există  grad de rudeaie, astf1 încât pentru a eliinina orice 
suspiciune privind incompatibilitatea diatre cele două  persoane, propunein nuanirea altui 
ileprezentant al asociatului UAT Municipiul Tecuci în AGA. 

Doinaul Păduraru Constantin are o carieaă  inilitaiă  excepţioaaiă, a îndeplinit funcţia de 
repaeeiitant al UAT Municipiul Tecuci la societatea ECOPREST TEC SRL , dând dovadă  de 
spirit de echipă, vigilenţ, cunoscător al legislaţiei în domeniu. 

Avâiid în vedere aceste aspecte considerăin că  este opotună  promovarea unui proiect 
de laotăa-âre privind numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci îa aduaarea generală  a 
asociaţilor, la societatea Adnainistiarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Veizi SRL Tecuci SRL 
uaade UAT Municipiul Tecuci are caiitatea deasociat. 

PRIMAR 
Cătălin Coiastanlin Iiurdubac 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

JNICIPItLTECtICI 

• 	 SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.40567 

DINO2.04.2018 

Privind: : nuniirea reprezentantului UAT Municipial Tecuci în adunarea reneralâ a 
asociatilor., Ia societatea Adniinistrarea Cimnirelor si a Spatiilor Vermi SRL Tecuci. 

Prin HCL nr59123.0S2016, Consiliul Iocal Tecuci în calitate de organ deliberativ aI 
asociatului - UAT Municipiul Tecuci, 1-a desemnat pe domnul Grosu Constantin ca 
reprezentant al UAT Muuicipiul Tecuci în adunarea generală  a asociaţiior la societatea Ra,pa 
Rates SRL Tecuci, actuai ă  Administrarea Cimitirelor şi a Spaţii]or Verzi SRL Tecuci. 

Prin HCL iir. 78/2018 Consiliul Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al UAT 
Municipiul Tecuci - asociat la Societatea Adaiinistrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL 
Tecuci i-a dat acordul priviud numirea în funcţia de administratoz al acestei societăţi a 
domnului Grosu Daniel —Virgil. 

Motivat de faptul că, între reprezentantul IJAT Municipinl Tecuci în AGA la aceast ă  societate 
i admîuislratorul acesteia există  grad de rudenie, ast1e1 încât penlru a elimina orice suspiciune privind 

incoinpatibiiitatea dmtre cele două  persoane , propunem nuuurea altui repiiezeiitant ai asociatului UAT 
Muizicipiul Tecuci în AGA. 

Art36 alin 3 litc) diu Legea nr.21512001 privimi adnistraţia pnblică  locală, 
republicată  cu modiiîcările şi cozupletările ulterioare, prevede exercitarea de către consiliul 
local, în nunzele unităţii adiaziziistrativ-teritoriale, a tnturor drepturiior şi obligaţiiior 
corespunzătoare pazticipaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau • rcgii autonome, în 
condiţiile legii. 

Iu condiţiile în care candidatul propus de căliie iuiţiatornl proiectului nu se află  în una 
dintze situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege, considerăzn că  proiectul de hotărre 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, fapt pezitru care îl supuuem spre dezbaterea şi aprobarea 
consiliului locai, în forzna iniţială. • 

Serviciu Juridic 

Ialieta Groza 
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