
ROMÂN 1 A 
JUDEŢUL GALAŢ 1 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

II OT Ă RÂR Ep Nr. Pg<Q ţ-Ă4  
Din 	 2018  

Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea in administrare a 
serviciului de administrare prin gestiune direct ă  către Societatea COMPANIA DE UTILITĂTI 
PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de 
sarcini i a indicatorilor de performanţă  serviciului de salubrizare. 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul rnunicipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare ş i data depunerii proiectului: 946,97,2cd, 	 2018 -  
Consiliul »cal al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa0W4Widin  data 

de 	a2,f, #, 	2018; 
yând in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub 

nr.  Y/"Pg,7,20 4/7 2018; 

	

Avân in vedere •aportul 	şpeciatate intocmit Serviciul administrarea domeniului 
public şi privat, Inregistrat sub nr.,77994.0, ///, 2018; 

Având In vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 
Avănd in vedere prevederile H.C.L. nr. 96/2017 privind darea in administrafe la serviciului 

de salubrizare prin gestiune direct ă  către Societatea C.U.P. Tecuci SRL, aprobarea 
regulanientului servichilui de salubrizare a caietufui de sarCini şi a indicatorilor de performanţă  ă  
serviciului de salubrizare; 	 - - - - 	- 

Având in vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. a ş  b, şi art.123,alin.1, din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicat ă  in 2007; 

În baza art. 45, alin.3 şi art.115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 
publice locale, republicată  in 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Artl. Se aprob ă  modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2018 prin completare cu 
bunurile din anexa nr.1 la prezenta hot ărăre; 

Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abrog ă ; 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci; 
Art.4Prezenta hot ărăre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

PREŞED1.1171/1 ,715E 	
 
ŞEJ)INTĂ  

SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  t9/6 	din  O. // 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea in 
administrare a serviciului de administrare prin gestiune direct ă  către Societatea 
COMPANI DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului 
serviciului de salubrizare caietului de sarcini i a indicatorilor de performan ţă  
serviciului de salubrizare. 

Având în vedere procesul de reorganizare a activit ăţilor de prestări servicii ce 
aparţin UAT Tecuci, s-au infiinţat societăţi care să  desfăşoare activităţi specifice 
administrării i intreţinerii patrimoniului public i privat al municipiului Tecuci. 

Prin HCL nr.96 din. 5.O5.2O17.afost.aprobat ă .dareaînadministrarea .  şerviciului de 
salubrizare prin gestiune directă  către societatea C.U.P. srl , aprobarea regulamentului 

iiciu1ui de Sarubrire a:caiettilui'de sarcinisi a indi:cat6iikr de perfOrManţă  
de salubrizare. În baza acesteia bunurile necesare desf ăşurării activităţii au fost predare pe 
bază  de proces verbal, lis -ta acestora urmând a se completa cu cele ce fac obiectul 
prezentului proiect de hofărâre. 

Potrivit legii 51/2006 şi a OG 71/2002 privind organizarea si func ţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, activit ăţile 
edilitar - gospodăreşti trebuie sa asigure satisfacerea cerin ţelor si nevoilor de utilitate 
publica ale comunităţii locale, dezvol -tarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, 
protecţia si conservarea mediului natural si construit, autoritatea locala având posibilitatea 
sa asigure gestiunea delegata a serviciului. 

Prin aprobarea prezentului proiect de hot ărâre se completea7 ă  lis-ta bunurilor 
concesionate conform anexei nr.5 la HCL nr.96/2017,cu un aparat de sudur ă  i un generator 
3 3 0 OM cu accesorii. 

Având in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre in forma prezentat ă . 

PRIMAR. 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINI,Ş '-ţRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. 	 din 	 2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea in 
administrare a serviciului de administrare prin gestiune direct ă  către Societatea 
COMPANI DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului 
serviciului de salubrizare caietului de sarcini şi a indicatorilor de performan ţă  
serviciului de salubrizare. 

Prin H.C.L. nr. 34 din 23.02.2017 a fost aprobat ă  modificarea Actului 
_ constitutiv al societăţii Zone Verzi Tec SRL, prin care denumirea societ ăţii a devenit 

Compania de Ufilităţi Publice Tecuci SRL. 
HCL nr. -96/15.05.2017 a fost aprobat ă  darea în administrare a serviciului de 

salubrizare prin gestiune directă  către societatea C.U.P. srl , aprobarea regulamentului 
serviciului de salubrizare. 

in conformitate cu art.7 din HCL 96/2017, odat ă  cu darea in administrare a 
serviciului se transmit in folosin ţă  şi bunurile necesare desf ăşurării activităţii acestuia. 

in conformitate cu art.123, alinl şi alin 2 din Legea nr.215/2001, Consiliile locale 
hotărăsc ca bunurile ce apar ţin domeniului public sau privat, s ă  fie concesionate sau 
inchiriate. 

Având în vedere aceste prevederi, consider ăm că  prezentul proiect de hot ătăre 
indeplineşte condi ţiile de legalitate. 

SEF SERVICIU ADPP 
	 Consilier ADPP 



ANEXA NR. 1 la HCL nr.07 /2018 

Cu bunurile ce aparţin domeniului public al UAT Tecuci şi vor completa anexa nr.5 la HCL nr.96/2017. 

Nr. 

crt. Denumirea bunurilor 
Numă r 

inventar U.M CantitatePreţ  Unitar 

0 1 2 3 4 5 

1 APARAT DE SUDURA CU ACCESORII 3102 BUC 1,00 2400 

2 GENERATOR 3300M CU ACCESORII 3101 BUC 1,00 3600 


