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Privind: punerea la dispozi ţia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ă si
Apă Uzată înjudeţul Galaţi în perioada 2014-2020 a terenului pentru reabilitarea si
construirea investi ţiilor aferente acestuia —Sta ţii de pompare - repompare.
ecuci, jud.Gala,ţj
Iniţiator: : C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul1I icipu
OI
ţ
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: /f
22
din
Cjisi1iu local 1 municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa
I.
data de
. V W/,6
Având în vedere solicitarea Societăţii Apă-Canal înregistrat ă sub nr. 14530/PJ/2016
,bndîn 1 eder. expunere a de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.
ţţ
Având în vedere raportu1 de. s eciajtate în; mit de Serviciul administrarea domeniului public
...
şi privat, înregistrat sub nrd 2 /
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. ,,a, şi art.123,alin.1, din Legea nr. 215/2001,
a administraţiei publice locale, republicat ă în 2007;
In baza art. 45, alin.3 şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicat ă în 2007;
,

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1

a)
b)
c)

Se aprobă punerea la dispoziţ ia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ă si
Apă Uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 a terenurilor pentru reabilitarea si
construirea obiectivelor de investi ţii:
Staţie de repompare ap ă SRP T1 - (S= 100 mp);
Staţie de repompare ap ă SRP T2 - (S584 mp);
Reabilitare staţie pompare Gospod ărie de ap ă Front Cosmeti.

Art.2. Datele de identificare ale terenurilor apar ţinând domeniului public al municipiului Tecuci care
se pun la dispoziţ ia Proiectului Regional de Dezvoltare a Inaslructurii de Apă si Ap ă Uzată
în judeţul Gala,ti în perioada 2014-2020 sunt prevăzute în anexa 1, care face parte integrant ă
din prezenta hot ărâre.
Art.3. Obiectivele de investi ţii precizate la art.1 se vor reabilita sau se vor construi pe terenuri
disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect, în conformitate cu
declaraţia privind disponibilitate terenurilor prev ăzută în anexa nr. 2 la prezenta hot ărâre.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă Ia îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului municipiului Tecuci.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: punerea la dispoziţia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ă si
Apă Uzată în judeţul Galaţi în perioada 20 1 4-2020 a terenului pentru reabilitarea
construirea investi ţiilor aferente acestuia —Sta ţii de pompare - repompare.

si

În vederea ob ţinerii aprob ării Cererii de finan ţare pentru investi ţiile ce urmează să fie
derulate prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, cu finan ţare
nerambursabil ă de la Comisia Europeană pentru infrastructura de ap ă si apă uzată la nivelul
judeţului Galaţi, sunt necesare documentele de eligibilitate în conformitate cu Ghidul
solicitantului, elaborat pentru POIM 2014-2020, Axa Prioritar ă 3 —Dezvoltarea infrastructurii
de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2 Creterea
nivelului de colectarei epurare a apelor uzate urbane, precum i a gradului de asigurare a
alimentării cu ap ă potabilă a populaţiei.
În cadrul studiului de fezabilitate sunt incluse a se executa în UAT municipiul Tecuci
următoarele obiective de investi ţii:
d)
e)
f)

Staţie de repompare ap ă SRP T 1;
Staţie de repompare ap ă SRP T2;
Reabilitare staţie pompare Gospod ărie de apă Front Cosmeti.

Terenurile ce fac obiectul prezentei hot ărâri vor fi puse la dispozi ţia proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ă si Apă Uzată în judeţul Galaţi în perioada
2014-2020.
Având în vedere cele prezentate, solicit ăm aprobarea proiectului de hot ărâre în forma
prezentată.
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Anexa 1
Aglomerarea TECUCI

Nr.

Obiectiv

Statie repompare SRP T1
2

Statie repompare SRP T2

Suprafata
mp

Numar
cadastral
numar
carte
funciara

100

108443

584

108441

Reabilitare statie pompare
Cosmesti captare

5.021

Anexa 2

JUDETUL GAT1

ANEXA LA

..

le

PRIMARIA TECUCI
NR

..........

..............................

DECLARATIE

Prin prezenta, se adevereste ca terenurile la prezenta declaratie si identificate
conform anexa 1, se afla in proprietatea publica a orasului Tecuci.
Mentionam ca pentru aceste terenuri nu au fost depuse cereri de retrocedare in
conditiile legislatiei in vigoare si acestea nu fac obiectul nici unui litigiu cu privire la
stabilirea sau delimitarea proprietatii.
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Privind: punerea la dispozi ţ ia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ă si
Apă Uzată înjudeţul Galaţi în perioada 2014-2020 a terenului pentru reabilitarea si
construirea investiţiilor aferente acestuia —Sta ţii de pompare - repompare.

Prin expunerea de motive, ini ţiatorul - Primarul Municipiului Tecuci, domiiul C ătălin
Constantin Hurdubae - propune adoptarea unui proiect de hot ărâre pentru punerea la dispozi ţia
Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Ap ă si Apă Uzată în judeţul Galaţi în
perioada 20 1 4-2020 a terenului pentru reabilitarea si construirea investi ţiilor aferente acestuia.
Potrivit dispoziţiilor legii organice - art. 11 alin.(2) din Legea nr.2 1 5/200 1 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - asocia ţiile de
dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiţiile legii., în scopul realiz ării în comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furniz ării în comun a unor servicii publice.
Acelaşi act normativ detaliaz ă, în cuprinsul art. 12 şi 13, modalităţile de finanţare a asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară, precum şi chestiunile privind conducerea şi funcţionarea acestora. În
plus, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, îriinţate potrivit legii, se supun şi dispoziţiilor Legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 5 1 /2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În conformitate cu Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu ap ă si canalizare art. 12,
autorităţile administraţiei publice locale adopt ă hotârâri cu privire la coordonarea proiect ării si
execuţiei lucrărilor tehnico edilitare.
Conform art. 36 alin. 1, din Legea 2 1 5/200 1 a administra ţiei publice locale (republicata si
actualizata), consiliul local are ini ţiativă si hotără te, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local cu excep ţia celor care sunt date prin lege în competen ţa altor autorit ăţi ale administraţiei
publice locale sau centrale.
Având în vedere c ă proiectul de hotărâre îndepline şte condiţiile de legalitate, urmeaz ă să fie
supus aprobării Consiliului Local Tecuci, în forma prezentat ă.
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