
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTARAREA NR og4t 
Din 	3/../d, 2013 

Privind: desemnarea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala la 
Societatea CALORGAL S.A. Galati si in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
de utilitati publice pentru servicii de producere , transport, distributie si furnizare 
energie termica in sistem centralizat - Serviciul Regional de Termoficare Galati. 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Te uci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: E4:icg  

Consiliul 	local al municipiuji 	Tecuci, judetul Galati, intrunit 	in sedinta 
ordinara 1n data de 	/, 	r, 	cr  

Avand in vedere: 
-expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub Nr:  .241,g5//ş .k2,..fg40;  
- raport 	de specialitate 	intocmit de Serviciul 	Monitorizare 	Servicii 

Publice inregistrat sub 	  
-HCL nr.232/30.11.2012 de desemnare a reprezentantului UAT Municipiul Tecuci 1n 

Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL S.A Galaţi i in Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  de utilităţ i publice pentru servicii de producere, transport, distribu ţie i furnizare 
energie termic ă  în sistem centralizat — Serviciul Regional de Termoficare Gala ţ i; 

-Demisia domnului Pahome Bogdan Inregistrat ă  la sediul Primăriei Tecuci sub nr. 
81575/08.10.2018; 

- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 1,2,3,4,5. 
In baza prevederilor: 
- art.3, alin.1; 	art.8, alin.1, 	art.23, art.24, alin.1, lit. b, art.30 din Legea nr 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.2, alin.1 , coroborat cu art.9, lit.c din Legea nr. 325/2006 privind 	Legea 

Serviciului Public de alimentare cu energie termica; 
-art.94 alin 2 1  din Legea nr.161/2003 privind unele m ăsuri pentru asigurarea transparen ţei 

1n exercitarea demnit ăţilor publice , a func ţiilor publice i in mediul afacerilor,prevenirea 
sancţionarea corupţiei, cu modificările ş  completările ulterioare; 

- art.36 alin.2, lit.a si alin.7, lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
Publica locala, republicata in 2007, cu modificarile s i completarile ulterioare; 

-art.85alin 1 din Regulamentul de organizare i func ţionare a Consiliului 
Local Tecuci, aprobat prin HCL nr. 21/2018 

- art.45 alin.1 , alin 5 si art 115 alin 1, lit b, din Legea 	nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata In 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1 Cu data prezentei , se ia act de demisia domnului Pahome Bogdan din func ţia de 
reprezentant al UAT Municipiul Tecuci din Adunarea Generala la Societatea CALORGAL S.A. Galati 
din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Servicii de Producere ,Transport, 
Distributie si Furnizare Energie Termica in Sistem Centralizat-Serviciul Regional de Termoficare 
Galati. 

Art.2 Cu aceeaşi dată  se desemnează , ca reprezentant al UAT Municipiul Tecuci in Adunarea 
Generala la Societatea CALORGAL S.A. Galati si in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de 
utilitati publice pentru servicii de producere , transport, distributie si furnizare energie termica in 
sistem centralizat - Serviciul Regional de Termoficare Galati, doamna Perianu Silvia- func ţionar public 
in cadrul Biroului Fonduri Europene, cetatean roman, nascut ă  la domiciliata 



jud.Galati, posesoare 
eliberata de 

Art.3. Mandatul de reprezentare al doamnei Perianu Silvia este pân ă  la data de 01.08.2020. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetului Galati, ADI - 

Serviciul Regional de Termoficare Galati si persoanei imputernicite. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului 

PPv sEDINTOpE,,, SEDINTA 

Rezultatul votului secret este: 

- voturi "Pentru"  /13  

- voturi „ Impotriv ă" 	 

- abţineri 	  

SECRETAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.  g4.12,7 .167, ogJĂ3  

Privind: desemnarea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea Generala 
la Societatea CALORGAL S.A. Galati si in Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara de utilitati publice pentru servicii de producere, transport,  
distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat - Serviciul Regional 
de Termoficare Galati.  

Prin HCL nr. 232/30.11.2012 a fost desemnat ca reprezentant al UAT Municipiul 
Tecuci in Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL S.A Gala ţi i 1n Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităţi publice pentru servicii de producere, transport, distribu ţie 

furnizare energie termic ă  in sistem centralizat — Serviciul Regional de Termoficare Gala ţi 
domnul Pahome Bogdan. 

in data de 08.10.2018 domnul Pahome Bogdan a depus la registratura institu ţiei, demisia 
din cele două  funcţii incredinţate prin HCL nr.232/2012, demisie inregistrat ă  sub 
nr.81575/08.10.2018. Având in vedere c ă  demisia este un act unilateral ce nu trebuie motivat, 
Consiliul Local Tecuci poate doar lua act de această  demisie. 

Avand in vedere faptul c ă  în cadrul acestei asocia ţii de dezvoltare 
intercomunitară, UAT Municipiul Tecuci este membru , este necesar ă  desemnarea unei 
persoane care s ă  reprezinte interesele UAT Municipiul Tecuci in cadrul celor dou ă  
organisme. 

Doamna Perianu Silvia- func ţionar public in cadrul Biroului Fonduri Europene , 
este absolventă  a Facultăţii de Ştiinţe Economice i Administrative, are o vast ă  
experienţă  in implementarea proiectelor finan ţate din fonduri europene, având in vedere 
că  a absolvit cursuri de manager de proiect 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, supun spre dezbatere 

proiectul de hotarare. 

PRIMAR, 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

Nr. 	  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: : desemnarea reprezentantului UAT Tecuci in Adunarea  
Generala la Societatea CALORGAL S.A. Galati si in Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru servicii de 
producere, transport, distributie si furnizare eneraie termica in sistem  
centralizat - Serviciul Reaional de Termoficare Galati.  

Prin HCL nr. 232/30.11.2012 a fost desemnat ca reprezentant al UAT Municipiul 
Tecuci in Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL S.A Galaţi i in Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  de utilităţi publice pentru servicii de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare energie termic ă  in sistem centralizat — Serviciul Regional de 
Termoficare Galaţi domnul Pahome Bogdan. 

in data de 08.10.2018 domnul Pahome Bogdan a depus la registratura institu ţiei, 
demisia din cele două  funcţii incredinţate prin HCL nr.232/2012, demisielnregistrat ă  sub 
nr.81575/08.10.2018. Având in vedere c ă  demisia este un act unilateral ce nu trebuie 
motivat, Consiliul Local Tecuci poate doar lua act de aceast ă  demisie. 

Pentru reprezentarea UAT Municipiul Tecuci In cadrul Adun ării Generale la 
Societatea CALORGAL S.A. Galati si a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de utilitati publice pentru servicii de producere, transport, 
distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat - Serviciul Regional 
de Termoficare Galati, este necesar ă  desemnarea unei persoane, cu experien ţă, care 
să  fie 1n raporturi contractuale sau de serviciu cu UAT Municipiul Tecuci. 

Potrivit art. 94 alin 2 1  din Legea nr.161/2003 cu modific ările i completările 
ulterioare, nu se află  in situaţie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) 
şi c), funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis in condi ţiile 
legii, să  participe in calitate de reprezentant al autorit ăţii ori instituţiei publice in cadrul 
unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor 
normative in vigoare. 

Fata de cele prezentate mai sus consideram ca proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 


