
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

IIOT Ă RÂREANr. 6 
Din 	9 	• 2018 

Privind: Trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serviciului public de 
salubrizare din administrarea soc. Compania de Utilitati Publice la U.A.T. 
Municipiul Tecuci. 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 36071 / 21 .03.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţî, întrunit în şedinţă  ORDINARA în data de 

29 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub nr. 36072 / 21.03.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub nr. 

36073 / 21.03.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare allale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 
- referatul nr. 39395/20.03.2018 emis de S.M.S.P. din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului; 
- HCL nr. 96/15.05.2017 privind darea in administrare a serviciului de salubrizare prin gestiune 

directa catre soc. C.U.P. Tecuci SRL; 
- Contractul de concesiune nr. 1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 incheiat intre Municipiul Tecuci si Compania de 

Utilitati Publice Tecuci SRL; 
- HCL nr. 140/29.06.2017 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.1 1.2017; 
- Anexa la procesul verbal de predare a bunurilor salubritate (puncte gospodaresti) nr. 

35908/30.06.2017; 
- Art. 8, alin. (3), lit. a) si b) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 5 1/08.03.2006, 

republicata; 
- Art. 2, alin. (5) si (6) si Art. 4, alin. (1) si alin. (2), lit. a) si d) din Legea serviciului de salubrizare 

a localitatilor rir. 101/25.04.2006, republicata; 
- Art. 36 alin. 2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 	 •. 
-art.45, alin. 3 şi art. 11 5  alinl, lit.b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, republicată, 
cu modificările şi completănle ultenoare, 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art 1 Trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serv]c1u1ui public de salubrizare din 
administi area Soc Compama de Utilitati Publice la U A T Municipiul Tecuct, conform aneei ce face 
parte integranta la prezenta hotaiare 

Art.2. Preluarea bunurilor prevazute la art. 1 se va face pe baza de proces-verbal de predare-
primire intre cele doua entitati. 

Art.3. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrogă. 	 . 



Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului rnunicipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi cornunicat ă  celor interesa ţi, prin grija secretarului rnunicipiului 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 / SEC TAR 
BOGDAN BULIG 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 36072/21.03.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serviciului public de 
salubrizare din administrarea soc. Compania de Utilitati Publice la U.A.T. 
Municipiul Tecuci 

Activitatea de colectare, selectare si transport a deeuri1or municipa1e 

colectate pe raza administrativ teritorial ă  a municipiului Tecuci, face parte din serviciul de 

salubrizare, acesta fiind serviciu de utilitate public ă. Conform Legii 5 1/2006, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, acest serviciu este organizat pe principii 

economice si de eficienţă  în condiţii care să  permită  prestatorului serviciului s ă  
îndeplinească  misiunile si obligaţiile specifice serviciului public. Acest serviciul este 

furnizat pe baza principiului beneficiarul p1 ătete, condiţie în care recuperarea costurilor 

de exploatare si de investiţie se face prin pre ţuri si tarife sau taxe. 

Colectarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa 

numai in locuri speciale, amenajate conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare 

privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei. 

Pentru imbunatatirea calitatii de salubrizare cu privire la colectarea si selectarea 

deseurilor municipale si asimilabile acestora, se are in vedere strategia locala de dezvoltare 

si functionare pe termen mediu si lung a serviciului de salubnzare prin investitii la nivel de 

puncte de colectare gospodaresti, tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de 

documentatiile de urbanism, amenajarea tentoriului si protectia mediului, precum si de 

programele de dezvoltare economico-sociala. • : 
Avand în vedere prevederile art 36 alin 2 lit b, art 36 alin 4 lit c, art 45 pct 2 

lit c din Legea 21 5  - Legea administra ţiei publice locale, consider ărn că  prezentul proiect 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

NR. 36073/21.03.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serviciului public de 
salubrizare din administrarea soc. Compania de •Utilitati Publice la U.A.T. 
Municipiul Tecuci • 

In conformitate cu Legea nr. 101/25.04.2006, republicata, activitatea de 
colectare si transport deeuri municipale nepericuloase prestat ă  de soc. Compania de 
Utilitati Publice, presupune: 
* colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare 
provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv factii colectate 
separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, 
baterii si acumulatori; 
* colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte; 
* sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare, 

Serviciul de salubrizare se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor 
principii: 	 •• 	 • 

- Protectia sanatatii populatiei; 	 • , 	: • 

- Responsabilitatea fata de cetateni, 
- Conservarea si protectia mediului inconjurator, 
- Asigurarea calitatii si continuitatii serviciului, 
- Dezvoltarea durabila, 

Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri 
tehnico-edilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport a 
deseunlor, formeaza sistemul public de salubrizare a localitatilor, denumit in 
continuare sistem de salubrizare Sistemul de saIùbr-  izare« este alcatuit dintr-un 
ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si 
echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare precum punctele 
de colectare separata a deseurilor.  

Autoritatile adininistiatiei publice locale elaboreaza, apioba si controleaza 
aplicarea stiategiiloi locale cu prrvire la clezvoltai ea si functionarea pe terrnen 
mediu si lung a serviciului cte salubrizare 

Autoritatile adininistratiei publice locale au obligatia sa unplementeze un 
sistem de colectare separata pe minimum 4 fractii, iespectiv hartie, mase plastice, 



metale si sticla, astfel incat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare sa se 
asigure protectia sanatatii populatiei si sa se respecte standardele de calitate 
necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzatoare. 

Având în vedere prevederile Art.8, alin.3, lit. a) si b) din Legea serviciilor 
publice nr. 51/08.03.2006, cu modificările ulterioare si Art 2. alin. (5) si (6) si Art. 4, alin. 
(1) si alin. (2), lit. a) si d) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
101/25.04.2006, republicata, proiectul de hotatrare îndeplineste condi ţiile de legalitate spre 
a fi supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local Tecuci. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
<77:71~ I ~î*mie 



Anexa nr. 1 
La HCL nr. 63 	49 

Trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare din 
administrarea soc. Compania de Utilitati Publice la U.A.T. Municipiul Tecuci, dupa 

cum urmeaza: 

1. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu bloc nr. 29, Rla. 
2. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu bloc K1-K2, U.M. 1409. 
3. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu bloc nr. 19, in spatele mag. Euro-Picmic. 
4. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu in dreptul CT 4. 

5. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu in dreptul Gradinitei nr. 2. 
6. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu langa Biserica si Vitimas. 
7. Punct gospodaresc str. Gh. Petrascu in spatele Restaurantului Bacsoridana. 
8. Punct gospodaresc str. V. Alecsandri bloc T3, vis-a-vis cu Protoeria. 
9 Punct gospodaresc str. Andrei Saguna - blocuri vile 
10. Punct gospodaresc str. Mircea Voda, in spatele blocurilor A1-A5 
11 Punct gospodaresc str. 1 Decembrie 1918 in spatele blocurilor AG 
12 Punct gospoderesc Aleea Strandului in spatele mag Kligor.  

13 Punct gospodaresc Aleea Teilor langa Gradinita Benthal si D S V 
14 Punct gospodaresc Aleea Teilor in dreptul salii de fitness 
15 Punct gospodaresc Aleea Cpt Gh Decuseara intre bloc Elb si H1, langa C T. 
16 Punct gospodaresc Aleea Cpt Gh Decuseara in spatele blocului Tla, magazin 

POLARIS 



IOAN1A 
U1 ŢULGALAŢ1 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 3 	/20.03.2018 

805300 TECUCJ. str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
Tel. Centrată : 0236-820561; 0236-829562; 
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APROB, 
PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 

REFERAT. 
pentru properea de adoptare a unei hotarari a Consiliului Local a Municipiului Tecuci cu 
privire la transferul unor puncte gospodaresti din administrarea soc. C.U.P. SRL Tecuci la 

U.A.T. Municipiul Tecuci 

Privind: Initiereproiect de hotarare. 

Document emis de: Serviciul Monitorizare Servicii Publice 

Avancl in vedere referatul nr. 33316/14.03.2018 cu privire la 

achizitionarea unor platforme modulare de colectare selectiva a deseurilor ce vor 

fi amplasate pe aliniamentele existente ale punctelor gospodaresti din mumcipiul 

Tecuci, zona interblocuri 



spoda.rcs1 dc la soc. 	.?. 	ecici a 	 cipi 	ecc. 

cal si transferarea acestora din proprietatea publica a U.A.T. vunicipiI Tecuci 

in proprietatea privata. 

Transferul celor 16 puncte din administrarea soc. C.U.P. SRL Tecuci 

catre U.A.T. Municipiul Tecuci si ulterior din proprietatea publica in 

proprietatea privata a Munucipiului Tecuci este necesar pentru obtinerea 

documentatiilor de urbanism, respectiv obtinerea autorizatiilor de construire 

pentru amplasarea platformelor supraterane de colectare a deseurilor in cele 16 

puncte gospodaresti. 

Fata de cele aratate, rog analizati, dispuneti si aprobati necesitatea si 

oportunitatea initierii unui proiect de hotarare cu privire la cele doua transferuri. 

Mentionam ca documentatia cu privire la acest proiect de hotarare trebuie 

depus cel tarziupanala data de 21.03.2018, ora 12,00. • 	. 	,. 

Alaturat anexam in copie referatul nr. 33316/14.03.2018 si referatul nr. 

33246/14.03.20 1 8.. 


