
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALA ŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂRÂREA 

NR. 	 3.(/040/P  

Privind: modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local nr. 509/28.03.2018 incheiat cu Administrarea 

cimitirelor si a spatiilor verzi SRL  

Inkiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecucl, jud.Gala ţi; 
Număr de inregistrare şi data depuneril prolectului : 84707/19.10.2018 

Consiliul Locş] pl Munkiplului Tecucl, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  V/24/ 1.46~  in 

data de 	-5(, 4o,  di.i3r 
Având in vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrată  sub nr. 84708/19.10.2018; 

- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Monitorizare Servicil Publice, inregistrat 

sub nr. 84709/19.10.2018; 
- raportultrapoartele de avizare al/ale comisleilcomisillor de specialitate nr.i;  
- avand in vedere Contractul de delegare a gestiunli nr. 509/28.03.2018 aprodat prin 

HCL 38/28.02.2018; 
- art. 27 si 28 din OG nr. 71/2002 privind organizarea i func ţionarea servicillor 

publice de administrare a domeniului public i privat de interes local; 
- art. 36, alin. (2), lit. a), c) si d), alin.(5), lit. a), art. 123, alin. (1) si art. 128, alin.(3) din 

legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterloare; 

in baza prevederilor 
- art.45, alin (3) şi art.115 alin.1, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 38/28.02.2018 si Contractul de 
delegare a gestiunil nr. 509/28.03.2018 cu bunurile prevazute in anexa nr.1, parte 
integranta din prezenta hotarare ; 

Art.2. Se aproba modificarea redeventei aferente Contracului de delegare a gestiunil nr. 
509/28.03.2018, valoarea acestela fiind de 4,200 leilluna, incepand cu data de 
01.11.2018; 
Art.3. Se imputemiceste Primarul Municiplului Tecuci, D-I Catalin Constantin Hurdubae, 
de a semna Actul aditional la Contractul de delegare a gestiunil nr. 509/28.03.2018; 
Art.4. Orice prevedere contrara prezentei hotararl, se abroga; 
Art.5. Prezenta hot'ărăre va fl adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municiplului Tecucl, 
si Administratorul soc. Administrarea Cimitirelor si a Spatillor Verzi S.R.L; 
Art.6. Prezenta hotărăre va fl adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 
Municipiului Tecusi2  

SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

NR. 84708/19.10.2018 

Privind: modificarea Contractului de delek'are a 2estiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local nr. 509/28.03.2018 incheiat cu Administrarea 
cimitirelor si a spatiilor verzi SRL  

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă  exclusivă, in condiţiile legii, 
in tot ceea ce priveşte infiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de 
utilităţi publice, precum şi in ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modemizarea, 
reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate public ă  sau privată  a unităţilor 
administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 

Potrivit art. 123, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „ Consilille locale şi consilille judeţene 
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după  caz, să  fie date in administrarea reglilor autonome şi instituţillor publice, să  fie 
concesionate ori să  fie inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cump ărarea unor bunuri 
ori la vănzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau jude ţean, in 
condiţiile legii". ln luna octombrie 2018 Municiplul Tecuci a achizitionat un tocator de 
crengi si resturi vegetale in valoare de 135.805 leL Avand in vedere ca la nivelul 
Municipiului Tecuci de amenajarea si intretinerea zonelor verzi si a parcurilor se ocupa 
soc. Administrarea cimitirelor si a spatillor verzi, tocatorul va fi dat in administrare acestei 
societati. 

Prin aprobarea prezentului prolect de hotarare se completeaza lista bunurilor date in 
administare soc. Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL cu un tocator de crengi si 
resturi vegetale pentru reducerea masei vegetale rezultata din toaletarea pomilor, 
colectarea frunzelor si tunderea lerbil, transformand aceste resturi vegetale intr-un 
compost ce poate fi folosit ulterior drept ingrasamant naturaLTinand cont de completarea 
listei cu bunurile aferente contractului de delegare, redeventa se va modifica proportional 
cu valoare amortizaril lunare a tocatorului de crengi si resturi vegetale, crescand de la 
3.000 lelAuna in acest moment la 4.200 leilluna incepand cu data de 01.11.2018. 

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara si oportuna 
promovarea prolectului de hotarare. 

P R I MAR. 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICH PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. 84709/19.10.2018 

Privind: modificarea Contractului de dele£are a 2.estiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local nr. 509/28.03.2018 incheiat cu Administrarea 
cimitirelor si a spatiilor verzi SRL  

Potrivit art. 123, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „ Consilille locale şi consilille judeţene 
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, 
după  caz, să  fie date in administrarea regillor autonome şi instituţillor publice, să  fie 
concesionate ori s'ă  fie inchiriate. Acestea hot'ărăsc cu privire la cump ărarea unor bunuri 
ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau jude ţean, in 
condifiile legii". 

Deasemeni in conformitate cu prevederile art. 27 si 28 din OG nr. 71/2002 privind 

organizarea i func ţionarea senticillor publice de administrare a domeniului public i privat 

de interes local „Autorit ăţile administrafiel publice locale acţionează  in numele şi în 
interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă  şi răspund faţă  de acestea pentru modul 
în care gestionează  şi administrează  infrastructura edilitar-urbana a unit ăţilor administrativ-

teritoriale, precum şi pentru modul in care organizează, coordonează  şi controlează  
senticille de administrare a domeniului public şi privat. in exercitarea atribuţillor ce le revin 

în domeniul conducerii şi controlului senticillor de administrare a domeniului public şi privat 
autorităţile administrafiei publice locale au inifiativa, adopta hot ărâri sau emit dispozifil, 

după  caz, privitoare la: 
- delegarea gestiunii senticiilor de administrare a domeniului public şi privat, precum şi 

incredinţarea administrăril bunurilor aparţinând infrastructuril edilitar-urbane aferente 
senticillor delegate". Prin aprobarea prezentului prolect de hotarare se completeaza lista 
bunurilor date in administare soc. Administrarea cimitirelor si a spatillor verzi SRL cu un 
tocator de crengi si resturi vegetale pentru reducerea masei vegetale rezultata din 
toaletarea pomilor, colectarea frunzelor si tunderea ierbil, transformand aceste resturi 

vegetale intr-un compost ce poate fi folosit ulterior drept ingrasamant naturaLTinand cont 
de completarea listei cu bunurile aferente contractului de delegare, redeventa se va 
modifica proportional cu valoare amortizaril lunare a tocatorului de crengi si resturi 
vegetale, crescand de la 3.000 leWuna in acest moment la 4.200 lei4una, incepand cu data 
de 01.11.2018. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca prolectul de hotarare indeplineste 
conditille de legalitate, fapt pentru care il supunem spre aprobarea Consillului local, in 

forma initiala. 

Directia Generală  Economică, 	Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 



Anexa nr. _1 la HCL Nr.<97/ 	/, ţor  

Cu bunurile ce vor fi predate la 
Soc. Administra ţia Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi SRL 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE BUNURI U.M. CANTITATEA 
VALOARE 

CONTABILA 

1 TOCATOR DE CRENGI SI RESTURI VEGETALE Buc. 1 135.805,18 


