
B ULH 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA 
Din /ao3c/ 

Privind: modificarea anexei nr.1 a caietului de sarcini parte inte2rant ă  din Contractul de 
dele2are a 2estiunii cu soc. Rampa Rates s.r.1. Tecuci 

Iniţiator:Primarul Municipiului Tecuci —Catalin Constantin Hurdubae• 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului de hot ărâre: nrjYc/9 / 	F3 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit / în şedinţă  

data de/g  g3. 	/- 
Avnd în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr5(.2//0 	t9 
- raportul 	de 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul 	Monitorizare 	Servicii 	Publice 

nr9/// / &YO3. 	-; 

- referatul Serviciului Monitorizare Servicii Publice nr. 746 1 /PJ/23.02.20 1 7; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr._1,4,5.; 
- art.8 alin 3 lit.d), din Legea nr.51/2006 a serviciior de utilit ăţi publice, republicată2ol6; 
- art. 36 alin 2 lit.c) si alin 5 Iit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

tn baza prevederilor: 
- art.45 alin.3 şi art.1 15, alin.1, lit ,,bdin Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 

locala, republicată  în 2007. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea anexei nr.1 la Caietul de sarcini a unor activit ăţi aferente 
serviciului de salubrizare din municipiul Tecuci, parte integrant ă  a Contractului de delegare a 
gestiunii a activităţilor specifice din cadrul serviciului de salubrizare încheiat de U.A.T. Municipiul 
Tecuci cu soc. Rampa Rates s.r.1. Tecuci, conform anexei nr. 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Prezenta hot ărâre intră  în vigoare la data aprob ării acesteia. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 SECRETAR, 

FOTA CHj ţ5RICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 4fflin 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea anexei nr.1 a caietului de sarcini parte interant ă  din Contractul de 
de1eare a Lyestiunii cu soc. Rainpa Rates s.r.1. Tecuci 

Având în vedere faptul că  depozitul municipal de deeuri Rates se va 
închide la data de 16 iulie 2017, deci deeuri1e municipale vor fi transportate în alt ă  
locaţie, cu consecinţă  asupra bugetului local, se impune luarea unor m ăsuri de 
modernizare a staţiei de sortare, prelucrare a deeuri1or municipale. Ca efect direct 
este dirninuarea cantităţilor de deeuri ce vor fi transportate si depozitate ceea ce 
însemnă  o reducere a costului la depozitare. Totodat ă  prevederile legislaţiei în 
vigoare impun autorit ăţilor locale să  ia măsuri în vederea reducerii cantit ăţii de 
deeuri municipale cu 50% până  în anul 2020. 

Având în vedere faptul c ă  staţia de prelucrare este proprietatea 
Consiliului Local Tecuci, soc. Rampa Rates nu dispune de fonduri pentru 
realizarea moderniz ării staţiei, propun promovarea prezentului proiect de hot ărâre 
pentru trecerea în administrarea Prim ăriei Tecuci în vederea efectuării lucrărilor de 
modernizare. 

PRIMAR, 
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

Nr.59/,din 0 03.29ţ  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea anexei nr.1 a caietului de sarcini parte inte2rant ă  din Contractui de 
dele2are a 2estiunii cu soc. Rampa Rates s.r.1. Tecuci 

Prin hotărârea nr. 1 85/29. 1 2.20 1 6, Consiliul Local Tecuci a aprobat anexa 
nr. 1 din Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii activit ăţii de sortare, 
depozitare si valorificare deeuri, care men ţionează  bunurile ce aparţin domeniului 
public si privat al municipiului Tecuci aferente infrastructurii serviciului de 
salubrizare . Prin aceast ă  hotărâre platforma compostare, format ă  din platformă  
compostare deeuri, sta ţie de sortare si transfer deeuri ramp ă  , este trecută  în 
administrarea, între ţinerea soc. Rampa 'Rates SRL Tecuci cu obligaţia de a efectua 
întreţinerea, reparaţiile curente, precum si cele capitale ce se impun, conform art.28, 
alin.2 din Caietul de sarcini. 

Depozitul municipal de deeuri Rates se va închide la data de 16 iulie 
2017, deci deeuri1e municipale vor fi transportate în alt ă  locaţie, fapt pentru care se 
impune luarea unor măsuri de modernizare a sta ţiei de sortare, prelucrare a deeuri1or 
municipale în vederea sc ăderii cantităţilor de deeuri municipale ce vor fi depozitate 
în noua locaţie implicit a costurilor de transport si depozitare a deeuri1or 
municipale. Aceste lucrări de modernizare nu intr ă  în sarcina soc Rampa Rates srl 
Tecuci si coroborat cu faptul că, la data actual ă, societatea nici nu dispune de fonduri 
pentru executarea acestor lucr ări, este necesar trecerea în administrarea, între ţinerea 
platformei compostare deeuri si staţiei de sortare si transfer deeuri ramp ă  de la Soc. 
Rampa Rates SRL Tecuci la U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Având în vedere cele men ţionate mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi 
aprobare consiliului local Tecuci. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 
Danielhu 



. 	ANEA NR. 1 
* 

LISTA DE BUNURI DE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUN 
TECUCI AFERENTE INFRASTRUCTURII SERVICIULUI PUBLIC DE 
SALUBRIZARE IN ADMINISTRAREA SOC RAMPA RATES SRL TECUCI. 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor 

inventariate COD U.M Cantitate Pret Valoare 

O 1 2 3 4 5 6 

1 TEREN RAMPA DEP. GUNOI MP 65650 0,50 32825,00 

2 PLATFORMA COMPOSTARE BUC 

viabilitate amplasament împrejm 

rampa  415045,74 415045,74 

3 TEREN AFERENT PLATFORMA MP 4096 265,91 1089194,79 

4 INCARCATOR FRONTAL BUC 1 437885 437885 

5 SEPARATOR HIDROCARBURI BUC 1 9624 9624 

6 BANDATRANSPORTOARE BUC 1 16527 16527 

7 PRESA UNIVERSALA DE BALOTAT BUC 1 42122 42122 

8 ELECTROSTIVUITOR BUC 1 24609 24609 

9 ECHIPAMENTMARUNTITSTICLA BUC 1 81456 81456 

10 POMPA SUBMERSIBILA APE UZATE BUC 3 5724 17172 

11 CONTAINER TIP OFFICE BUC 1 21030 21030 

12 MINISTATIE DE EPURARE BUC 1 8291 8291 

13 BOXE DE RECICLARE BUC 6 1428 8568 

14 SEMIREMORCAAUTOCOMPACTOARE BUC 1 408868 408868 

15 PLATFORMA CANTARIRE AUTOGUNOI BUC 1 73575 73575 

16 CANTAR BUC 1 55745 55745 

17 FORAJ MICAADANCIME BUC 1 10071,09 10071,09 

18 FORAJ MICAADANCIME BUC 1 10071,09 10071,09 

19 
IMOBIL STR. 1 DECEMBRIE 

1918,NR.146C  MP 78 423.65 33044,73 

20 CLESTEBANDA BUC 1 508.13 508.13 

21 DRUM ACCES ML 587 1,31 768,58 

22 Unităţ i moduiare tip REPCON BUC 3 0 0 

23 
AUTO DACIA TIP DOKKER LAUREATE 1,5 

75 BUC 1 58.500,19 58.500,19 

24 BULDOZERS1800 BUC 1 735 

735 

25 
SISTEM DE SECURITATE S1 

MONITORIZARE BUC 1 10980.0 10980.0 


