
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 	 
Din  02„9,0(f . 	2019 

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

U.A.T. MUNICIP1 	ECUC1 
VIZAT 

CONTROL FiNANCIAR • REVENT1V 
8 AC•NUTOME,

.

PETRU 
U!. 	 (21 AM 	 . LUNA 	ZIUA 

Initiator : Catilin Constantin Hurdubae, Primarul UATAnunicipiul Tecuci, Jud. Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului : nr 	y 57 (  2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galati intrunit in sedinta ordinard in data de 

0 P , 2019; 
Avand in vedere: 

-referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr.4'  9111(6//2a 2019; 

(1 ,911,112.  
-raport de /specia hate intocmit de Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat 

inregistrat sub nr. 	 0 2019.  
-avizele intocmite de comisiile de specialitate nr.  /ft Lt 	; 

-prevederile art. 8 lit. b din Ordinul 119/04.02.2014 al Ministerului Sanatatii; 
-adresa Asociatiei de Proprietari nr. 7B Vile inregistrata sub nr. 20209/29.03.2019. 
- art. 546 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
-prevederile art. 108 , art.129 alin 2 lit. c) Si alin 6 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

codul administrativ; 
In baza prevederilor: 

- art. 139, alin.2 coroborat cu art. 5, lit, dd) si art. 196 alin 1 lit.a) din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ. 

HOTARASTE : 
Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018 prin 

completarea cu bunurile din anexa nr. ice face parte integranta din prezenta hotarare; 
Art. 2. Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga; 
Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire prin grija Primarului 

Municipiului Tecuci. 
Art. 4. 	hotarke va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PRESEDINTErg 
Mirza Vasili 

Contrasemneaza de legalitate 
SECRETAR U.A.T. Municipiul Tecuci, 

Jr. Fotache Vaterica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

UAT MUNICIPIUL TECUCI 
, 	PRIMAR 

Nr. 111-416 din  la.08A019  

REFERAT DE APROBARE 

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

Avand in vedere procesul de reorganizare a activitatilor de prestari servicii ce apartin 
UAT Tecuci, s-au infiintat societati care sa desfasoare activitati specific administrarii 
intretinerii patrimoniului public si privat al municipiului Tecuci. 

Prin HCL nr. 38 din 28.02.2019 a fost aprobata forma de gestiune, aprobarea 
regulamentului, caietului de sarcini i contractului de concesiune aferente serviciului de 
administrare a domeniului public si privat. 

in baza acesteia, bunurile necesare desffisurarii activitatii au fost predate pe baza de 
proces verbal, lista acestora urmand a se completa cu cele ce fac obiectul prezentului proiect de 
hotardre. 

Prin aprobarea prezentului proiect de hotardre se completeaza lista bunurilor predate 
conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre dezbatere i aprobare proiectul de 
hotarare in forma propusa. 

PRIMAR, 
Cfitalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
UAT MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC SI PR! VAT 
Nr. 	/-4  din  12_, 08.10A  

Raport de specialitate 

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

Prin adresa inregistrata la UAT municipiul Tecuci sub nr. 20209/29.03.2019 conducerea 
Asociatiei de Proprietari nr. 7b Vile solicita amplasarea de toalete ecologice in zona locului de 
joaca din str. Mitropolit Andrei Saguna. 

Conform prevederilor art. 8 lit. b din anexa Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea 
normelor de igiend i sanatate publica privind mediul de viata al populatiei in cadrul amenajarii 
si dotarii zonelor destinate odihnei i recreerii trebuie sä se asigure: 
„W.C.-uri publice i locuri pentru colectarea selectiva a deseurilor"; 

Prin HCL nr. 38 din 28.02.2019 a fost aprobata forma de gestiune, aprobarea 
regulamentului, caietului de sarcini i contractului de concesiune aferente serviciului de 
administrare a domeniului public si privat. 

In conformitate cu art. 6 din HCL 38 din 28.02.2018, ()data cu stabilirea formei de 
gestiune, aprobare a regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent 
serviciului de administrare a locurilor de joaca din municipiul Tecuci, se transmit in folosinta si 
bunuri necesare desfasurarii activitatii acestuia. 

In conformitate cu art. 108 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 
locale i consiliile judetene hotafasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat sä fie 
concesionate, inchiriate sau date in folosinta gratuità institutiilor de utilitate publica. 

Avand in vedere aceste prevederi consideram cä proiectul de hotarare intrunete 
conditiile de legalitate. 

Sef Serv ADPP 	 Consilier S.A.D.P.P. 

	

Ing. Lucian_CTraciea 	 Ciprian Acoiutoaie 



ANEXA NR. 1 la HCL nr . 0,2 01:20019 

Cu bunuri ce apartin UAT municipiul Tecuci i vor completa anexa 4 la HCL nr. 38/2018 

Bunuri de predat prin protocol catre 
Administrarea Cimitirelor i Spatiilor Verzi SRL 

Nr. 
Crt 

Denumire Numar 
inventar 

Cantitate UM Pret 
Unitar 

Valoare 

1 Toaleta ecologica complet dotata 214141245 1 buc 3.998,40 3.998,40 
2 Toaleta ecologica complet dotata 214141246 1 buc 3.998,40 3.998,40 

TOTAL 
	

7.996,80 


