
JUDE{ 1 GALA I 
MUNICIP1UL TECUCI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARA  
Din 	 2018 

Privind: Modificarea HCL 119 din 26.08.20 10 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare. 

Initiator: : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Ga1ai; 
Nr. de Inregistrare i data depunerii proiectului: 56'6?/ J9 Os'. Za"d; 
Consiliul local a! municipiului Tecuci, judeu1 Galati, Intrunit inedintao4/,lin data de 
Zf. 06...2o(I 
Având In vedere expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr. 

i..J?62of2.. 
.c 

 %4A ^nd mn..vedere raportul de specialitate Intocmit de Directia Arhitect Sef, Inregistrat sub nr. 

Având In vedere raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. 2 i 5; 
Având In vedere prevederile art. 36, aim. (5), lit. ,,a", i art.123,alin.1, din Legea nr. 

215/2001, a administratiei publice locale, republicatä in 2007; 
In baza art. 45, alin.3 i art. 1 15, aIm. 1, lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata In 2007; 

HOTARASTE: 

Art.!. Se aproba completarea anexei 3 din HCL 119/26.08.2010, privind delegareagestiunii 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,ce cuprinde lista bunurilor concesionate cu bunurile 
cuprinse in anexa 1 la prezenta hotarare 

Celelalte prevederi ale contractu!ui de concesiune rämân valabile. 
Art.2. Prezenta hothrâre va fi adusã la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3. Prezenta hotärâre va fi comunicatä ,celor interesati, prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PRESII3ñP.k, NFA 

SECRETAR 
 jr. Valericae 



ROMANIA 
JUDETUL GALAJI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.i75J'din / 067 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: : Modificarea HCL 119 din 26.08.20 10 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare. 

Prin H.C.L. nr. 119/26.08.2010 a fost aprobatä delegarea gestiunii serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA CANAL S.A. 

In conformitate cu articolul 4 din H.C.L. nr. 119/26.08.2010 a fost aprobata 
lista bunurilor din domeniul public si privat al municipiului TECUCI aferente 
sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului TECUCI, care 
au fost concesionate prin contractul de delegare catre S.C. APA CANAL S.A.. 

In anul 2017 au fost fmalizate lucrarile si receptionata investitia Retele de 
canalizare strazile AlexandruLapusneanu si Bradulului in municipiul Tecuci,judetul 
Galati. 

Investitia respective S-a realizat in baza autorizatiilor de construire 210/2014 
si 146/2016 si se ridica la valoarea de 4929785,62 lei 

Pentru o corecta gestiune a sistemului de apa si canalizare menaj era la 
nivelul UAT Tecuci este necesar ca partile componente ale acestora sa fie 
administrate unitar de operatorul acreditat. 

Având In vedere cele prezentate propunem spre dezbatere §i aprobare 
proiectul de hotàrâre. 

Catalin Constantin Hurdubae 



R 0 M A N I A 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUNICJPIULUI TECUCI 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr. ___ din /ff 4ç. 2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Modificarea HCL 119 din 26.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicatä In 

2007 privind administratia publicà localã, consiliul local administreazã domeniul 

public i privat al localitatii. 

In conformitate cu art. 123 (1), Consiliile locale i consiliile judeene hotäràsc 

ca bunurile ce apartin  domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dupà 

caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome §i institutiilor publice, sä fie 

concesionate ori sä fie inchiriate. 

Având In vedere cele de mai sus, consideràm cä proiectul de hotàrâre 

Indeplinete conditiile de legalitate. 

Arhitect Sef 
	

Sef serviciu ADPP, 

arh.Vasilica CPciun 
	

Gradea 


