
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

HOTARARE NR. 	 
Din  Oi 41.  .2019 

Privind: a robarea Acoidukti dintre Municipiul Tecuci ,rin„C'Onsiffol Local al 
municipiului tecdci si Juleful ConSffitil Judetean Galai piivind derillarea 
investitiei dildhidereldePozit necon'torm Rates Tecupi"  

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae , primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului: OZ-Ch / 	ci 9,, , 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta (04094 y  aaf 

In data de 	 2019; 

Avand in vedere: 
- Referat de aprobare a initiatorului , inregistratd sub nr. asty 	,,,1 (0.b2 (c) 
- Raportul de specialitate intocmit de serviciul de investitii , inregistrat sub nr.6 -1.1M,Z9 /O. 4-..1 
- Avizele comisiei /comisiilor de specialitate nr.(72fO1  
- Avand In vedere Autorizatia de mediu nr. 76 din 28 noiembrie 2018; 
- Avand in vedere prevederile art. 173 aim. (1) lit, b), lit. c) si lit. e), alin. (5) lit. m) din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

In conformitate cu prevederile 
- art. 129, alin.2, lit. d i alin.7 lit. n) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 139 alin 3 , lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 196 alin 1, lit, a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.l. 1). Se aproba Acordul dintre Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 
municipiului Tecuci §i Judetul Galati prin Consiliul Judetean Galati privind derularea 
investitiei „Inchidere depozit neconform Rates Tecuci", prevazut in anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

(2). Se imputernice§te Primarul Municipiului Tecuci cu semnarea in numele 
§i pe seama Consilului Local al Municipiului Tecuci a Acordului. 

ContrasemneazA pentru legalizare 

Th9E -SEpINTA, 	 SECRETAR 
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e ANExA 

ACORD DINTRE MUNICIPIUL TECUCI PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
TECUCI SI JUDETUL GALATI PRIN CONSILIUL JUDETEAN GALATI PRIVIND 

DERULAREA INVESTITIEI ,,1NCHIDERE DEPOZIT NECONFORM RATES TECUCI" 

Unitatea Administrativ Teritorialä Judetul Galati, cod de identificare fiscalâ (CIF) 

3127476, cu sediul In municipiul Galati, str. Eroilor nr. 7, judetul Galati, telefon: 0236-302520, 
fax: 0236-460703, reprezentat de domnul Costel FOTEA, in calitate de Preedinte al 

Consiliului Judetean Galati 

Unitatea Administrativ Teritorialã Municipiul Tecuci, pun Consiliul Local at 

municipiului Tecuci, cu sediul in municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeul 

Galati, cod potal 805300, cod de identificare fiscalà 4269312, reprezentat de domnul Càtälin 
Constantin HURDUBAE, In calitate de reprezentant legal si Primar at municipiului Tecuci, au 

convenit Incheierea prezentului Acord. 

Cadrul general: 

Autorizalia de mediu nr. 76 din 28 nolembrie 2018, 

Hotärârea Consiliului Local at municipiului Tecuci nr. 54 din 10 martie 2017 privind aprobarea 

modificãrii Actulul Constitutiv al Companiei de Utilitati Publice Tecuci S.R.L., Cu completärile si 
modificàrile ulterioare. 

Art. 1. - Obiectul prezentulul Acord 

Prezentul Acord reprezintã exprimarea acordului de derulare a investitiei ,,Inchidere 

depozit neconform Rates Tecuci", 

Art. 2. - Obligaiile UAT Judetul Galati prin Consiliul Judetean Galati 

Va pregàti §1 derula investitia ,,Inchidere depozit neconform Rates ,Tëuci'. 



In ceea ce privete dotãrHe existente pe amplasamentul depozitului neconform si care 
fac obiectul investitiei, acestea vor fi preluate si administrate, In vederea asigurãrii 

functionalitaii de càtre Consiliulul Judetean Galati, conform prevederilor Autorizaiei de mediu 
nr, 76 din 28 noiembrie 2018, pagina 3. 

Dupã finalizarea Iucrãrilor aferente investiiei ,,Inchidere depozit neconform Rate 

Tecuci", componentâ a proiectului ,,Sistem de management integrat al deeuriIor in judeul 

Galati", obiectivul de investitii realizat va fi predat in administrare Consiliului Local al 

municipiulul Tecuci, pe bazã de proces verbal, In termen de 30 zile de la data recepiei la 
terminarea lucrärilor. 

Art. 3. - Obligatille UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului 
Tecuci 

UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci are obligaia de a 

preda dotárile existente care fac obiectul investitiei, inainte de semnarea ordinului de incepere 

a lucrärilor. 

UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci va pune la dispoziia 

Consiliului Judetean Galati, studiile de teren disponibile §i alte documente necesare pentru 
pregatirea documentatiei proiectului aferent obiectivului de investitii ce fac obiectul prezentului 

Acord. 

Pe parcursul derulärii investitiei UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 
municipiului Tecuci va pune la dispoziia Consiliului Judetean Galati informatii, documente §i 

spatii necesare derulãrii in bune conditii a investitiei. 

Pe parcursul derulàrii investitiei UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 

municipiului Tecuci va asigura automonitorizarea calitãii factorilor de mediu conform cerinelor 

din Anexa nr. 4 Ia Hotãrârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, cu 

completàrile Si modiflcàrile ulterioare Si sä gestioneze relatia cu autoritatile competente pentru 

protecia mediului. 

Art. 4. - Termene 

Prezentul Acord se incheie pe durata derulàrii investitiei ,,Inchidere depozit neconform 

Rates Tecuci". 
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Prezentul acord s-a semnat azi..............................., In trei exemplare originale, câte 
unul pentru flecare In parte si In original pentru cererea de finanare aferentã proiectului 

,,Sistem de management integrat al deeurilor In judetul Galati". 

Un itatea Adm in istrativ-Teritorialà 
	

Un itatea Administrativ-Teritorialà 

Judeul Galati 
	

Municipiul Tecuci 

Preedinte, 	 P rimar, 

Costel FOTEA 	 Cãtàlin Constantin HURDUBAE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
NR. 6-0,20 sf,y) 09. krAn 

Pnwn . aprobarea Acordblutdrntre MuniciptUl Tecuci prin Consiliul Local al v.f. 	• munkipiplui Tecuct Jusletul Galalivrin Consiliu I Judetean Galati privind derularea 
investitiei „Inch idere depozit neconform, Rate* 'Tecuci"  

Amplasamentul ce face obiectul prezentului proiect de hotarare reprezinta 

Depozitul neconform Rates Tecuci a carui lucrari de inchidere sunt propuse in 

cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul 

Galati". 	Pe acest amplasament sunt prezente mai multe dotari tehnice 

existente, functionale ce sunt mentionate in Autorizatia de mediu nr. 76 din 28 

noiembrie 2018 ce nu au facut obiectul unor decizii administrative de preluare 

asigurare a functionalitatii pe perioada derularii lucrarilor de investitie. 

In acest sens, este necesara aprobarea unui acord cu privire la 

modalitatea de gestionare a acestor bunuri pe perioada executiei lucrarilor 

pentru obiectivul „Inchidere depozit neconform Rates Tecuci", componenta a 

proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati". 

Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotarare de 

aprobare a Acordului dintre Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului 

Tecuci i Judetul Galati prin Consiliul Judetean Galati privind derularea 

investitiei „Inchidere depozit neconform Rates Tecuci". 

PRIMAR, 

Catillin Constantinjlurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTITII 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.  

irivind: aprobarea Ac'rdtA.:ui çfü. tre 	 Tecuci prin....Con&lluiL:öCal a! 
ucipiulu, Tecuci si Judetul

... 
 Gala prin Consiliul Judetean Galati pnvind derularea 

stiiei ,,!nchidere depozit necon form Rates Tecuc:"  

Lucrárile de Inchidere a depozitului neconform Rates Tecuci sunt eligibile 
i sunt incluse In bugetului proiectului ,,Sistem de management integrat al 

deseurilor In judetul Galati". 

In acest sens, este necesarâ preluarea dotärilor functionale existente de la 
amplasamentul investitiei - depozit neconform Rates Tecuci si administrarea de 
cätre Consiliul Judelean Galatia acestora pe perioada derulärii Iucrärilor la 
obiectivul de investitii ,,Inchidere depozit neconform Rate Tecuci". 

Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotärâre de aprobare 
a Acordului dintre Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci si 
Judetul Galati pun Consiliul Judetean Galati privind derularea investitiei 
,,Inchidere depozit neconform Rates Tecuci". 

Temeinicia proiectului de hotàrâre are la bazã: 
- prevederile art. 173 aIm. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgená nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ citez:,,Consiliul judefean are atributii 
privind dezvoltarea economico-socialà a judeului"; 

- prevederile art. 173 aIm. (1) lit. e) din Ordonanta de Urgena nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ citez: ,,Consiliul judeean are atributii 
pr/v/nd cooperarea interinstitufionalä pe plan intern qi extern"; 

- prevederile art. 173 aIm. (5) lit. m) din Ordonanta de Urgenà nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ citez ,,Cons/Iiul judeean asigurã, 
potr/vit corn petentelor sale .i In condit/ile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
seni/c//lor publ/ce de /nteres judetean priv/nd m) senjici/le comun/tare de util/t ate 
pub//ca de /nteresjudetean"; 

- prevederile art. 182 aIm. (1) din Ordonanta de Urgenà nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ E,,In exercitarea atributillor cc ii rev/n, cons/I/ui 
judeean adoptà hotãrâri cu major/tate calificatä, absolutã sau s/rn p/a, dupã 
caz']. 

Consiliul Judetean Galati, in exercitarea atributiilor privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judeean, asigurä, potrivit competentelor  sale i In 
conditiile Iegii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate 



publica de interes judetean, precum i dezvoltarea economico-sociala a judetului 
conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) i e), alin. (5) lit. m)din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

In concluzie, proiectul de hotarare astfel initiat indeplineste conditiile de 
legalitate. 

Sef Serviciul, nvestitii 
Trifatii Dan 


