
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RREA Nr. 
Din  

	oCW 
02, ( 	2018  

Privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.38 din 28.02.2018 ,stabilirea formei de gestiune, 
caietului de sarcini i contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a 
domeniului public i privat — Societatea Administrarea Cimitirelor ş i a Spaţiilor Verzi Tecuci 
SRL. 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul mppicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 9(437•P/O,  #. 	2018; 
CoNiliul 1pcal al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţa oLy/Awiii..—din  data 

de 	.2 9 rit, 	2018; 
Având ?-1. "i 	vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub 

nr.  V /4'/3 02/0 ./( ţ  2018; 
Având in vedere raportul de speci itate intocmit Serviciul administrarea domeniului 

public ş i privat, Inregistrat sub nr.  y/rfozo 	,,, 	 2018; 
Având in vedere raportul de avizare ;intOcmit de comisiile de specialitate nr.6/(5-; ---  
Avândin vedere prevederile H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de 

gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente 
.serviciului de administrare a domeniului public ş i privat, 

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

in baza art. 45, alin.3 ş i 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 aprobă  modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.38 din 28.02.2018 prin completare cu 
bunurile din anexa nr.1 la prezenta hotărare; 

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

Tecuci; 
Art.4Prezenta hot ărâte va fi comunicat ă  celor interesaţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

PREŞE003;E-ME-, ŞEDINTĂ  

SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMA 

Nr.  9,(47 ,5ţ   din 	( 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.38 din 28.02.2018 ,stabilirea formei de gestiune, 
caietului de sarcini i contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a 
domeniului public ş i privat — Societatea Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi Tecuci 
SRL. 

Având 'in 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. 38 din 28.02.2018 a fost aprobata forma de gestiune, aprobarea 
regnlanietittilnicaietuf de • sarCini i contractulni''de'COncesiune aferente:' servidnlni' -de 
administrare a domeniului public i privat. 

in baza aceSteia, bunurile necesare -deslăSUrării activităţii au fost predare pe baz ă  -de 
:astrar ând •a secmp1etacu cele .  

proiect de hotărâre. 
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 completeaz ă  lista bunurilor 
concesionate conform anexei nr.1 la prezen -tul proiect de hotărâre. 

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

PRIMAR. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 51 PRIVAT 

Nr.  /47()U2  din  O 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.38 din 28.02.2018 ,stabilirea formei de gestiune, 
caietului de sarcini i contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a 
domeniului public i privat — Societatea Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi Tecuci 
SRL. 

Prin 	nr. 38 din 28.02.2018 a fost aprobat ă  stabilirea forme1 de gestiune, 
aprobarea regulamentului, caietului de sarcini i a contractului de concesiune aferente 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat. 

.,În conformitat.cu art.6 dinEeL 38 din 28.02.201,$, 	stabilirea formei 
gestiune, aprobare a regulamentuiui, caietului de sarcini i a contractului de concesiune 
aferent serviciului de administrare a pie ţelor şi oborului municipiului Tecuci, se transmit 
in folosinţă  i bunurile necesare desfăşurării activităţii acestuia. 

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

Având in vedere aceste prevederi, consider ăm că  prezentul proiect de hot ărke 
Indeplineşte condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 
	 Consilier ADPP 



ANEXA NR. 1 la HCL nr.13/2018 

Cu bunurile ce apar ţin domeniului public al UAT Tecuci şi vor completa anexa nr.4 la HCL nr.38/2018. 

BUNURI de predat prin protocol 
catre ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI SPATIILOR VERZI SRL 

Nr.crt- Denumire 
Numar 
inventar Cantitate UM PretUnitar Valoare 

1.  BANCI CIMITIR 203000984 30,00 Buc 56,11 1 .683,30 
2  BIROU 203000969 1,00 Buc 329,53.  329,53  

3  BIROU 203000974 1,00 Buc 369,28 369,28  

CASETA VALORI 203000934 _. 	. 1,00 Buc 168,81 
,..:1-68, 81  - 

5  CU1ER 203000973 1,00 Buc 80,78 80,78 
DULAP AC7E _203000970 3,00 Buc 216,28 . .

648,84 - 

iMPRIMANTA CERNEALA 203000967 1,00 Buc 31,50 31, 50 

8 'ES---';  .''<''' '' '—' AC' C'  '"2-0' 3'0.'09957'  - :7 001' 'Buc' " 	56-;- ' 

9 SCAUN 203000975 1,00 Buc 60,08 60,08 
10 SCAUN 203000968 1,00 Buc 108,14 108,14 
11 SCAUN TORINO 203000972 1,00 Buc 165,39  165,39 

12 SISTEM SUPRAVEGHERE 203000986 1,00 Buc 1534 ' 75  1.534,75 

5.861,96 


