
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTĂRÂREA nr.  #'42  

	

Din 	.25:109. 	2019 

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

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: -25";!?//.77. (2 -.,  2019; 
Consiliul locsi al mtmiciptulut Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa  024,7- din  data 

de 	oj--, (9Y ‘ 	2019; 
Având in vedere: 

- exptmerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub 	nr.  2 5,-2,5-o 47.e2#, 	2019; 7., - raportul de feciah e intocmit Serviciul administrarea do
i 

eniului public şi privat, 
inregistrat sub nr.  - 	 7 S.  ,  2019; 

- raportul de avizare 'in ocmit de comisiile de specialitate nr  
- prevederile H.C.L. nr. 96/2017 privind darea in admintstrare a serviciului de salubrizare prin 
gestiune directă  către Soctetatea C.U.P. Tecuci SRL, aprobarea regulamentului serviciului de 
salubrizare a caietului de sarcint şt a indicatortlor de performan ţă  a servictului de salubrizare; 
- prevederile art. 36, alin. (5), lit. a şi b, şi art.123,alin.1, din Legea nr.215/200, a administra ţiei 

publice locale, republicată  in 2007; 
-art.147 din Constituţia Romântei; 
- in baza deciziei C.C.R nr.384 din 2018 şt art. 45, alin.3 şi art.115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 

215/2001 a admint.straţiei publice loca1e, republicată  in 2007; 

HO T ĂRĂŞ TE: 

Artl. Se aprobă  modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2018 prin diminuarea cu 
bunul din anexa nr.1 la prezenta hot ărâre; 

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 hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

Preşedinte de 
SECRETAR, 

, •■ 2, 

•ş4 kj-1,1  
, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNTCIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr./2din /-2. 2019 

EX1UNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea în 
administrare a serviciului de administrare prin gestiune direct ă  către Societatea 
COMPANI DE UTILITAŢI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului 

serviciului de salubrizare caietului de sarcini si 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 îiiliinţat societăţi care să  desfă oare activităţi specifîce 
administrării si întreţinerii patrimoniului public şi privat al municipiului Tecuci. 

Prin HCL nr.96 din 1 5.05.20 1 7 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 a caietului de sarcini si a indicatorilor de performan ţă  serviciului 
de salubrizare. In baza acesteia bunurile necesare desf şurării activităţii au fost predare pe 
bază  de proces verbal, lista acestora urmând a se completa cu cele ce fac obiectul 
prezentului proiect de hotărâre. 

Potrivit legii 51/2006 şi a OG 71/2002 privind organizarea si funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, activităţile 
edilitar - gospodăreti trebuie sa asigure satisfacerea cerin ţelor si nevoilor de utilitate 
publica ale comunităţii locale, dezvoltarea si modemizarea 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 diminuează  lista bunurilor 
concesionate conform anexei nr.5 la HCL nr.9612017 pozi ţiei 3 cu autoturism Dacia 
DOKERLaureate 1.5, 75 cp. 

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

PRIMAR, 
Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTR,NREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	 din 	C4 , 2019 

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 UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului 

serviciului de salubrizare caietului de sarcini şi a indicatorilor de performanţă  
serviciului de salubrizare. 

Prin H.C.L. m-. 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 Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

Prin 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 confonnitate cu art.7 din HCL 96/2017, odat ă  cu darea in adnnnistrare a 
servidului se transmit în folosin ţă  şi bunurile nec,esare desfa~ activit ăţii acestuia. 

in conformitate cu art.123, alinl i alin 2 din Legea nr.215/2001, Consiliile locale 
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniu1ui public sau privat, s ă  fie concesionate sau 
inchiriate. 

Având în vedere aceste prevederi, considerăm că  prezentul proiect de hot ărâre 
indeplineşte condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 	 Consilier ADPP 



ANEXA NR. 1 la HCL nrA/P   /2019 

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

Nr. 

_ crt. Denumirea bunurilor 
Număr 

inventar U.M Cantitate Preţ  Unitar 

0 1 2 3 4 5 

1 AUTOTUR1SM DAC1A DOKER LAUREATE 
1.5 75CP 

30903107 BUC 1,00 58500,19 


