ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL HO TARAREA Nr.
Din
1 5-: 0
2020

Privind: modificarea-Anexetnr;4lanr.39 -dm 28-.02'201-8--, stalmitrea-tormelZe -gestiune; aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesitme aferent
serviciului de administrare a pietelor i oborului Municipiului Tecuci
Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul UAT municipiul Tecuci, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data deptmerii proiectului nr.: 3088(/0.9.
202k)
020;
1-)t- 1 H6105_Consiliul local al_mumaptulut Tecuct, judetul Galati, intrunit in „sedintatir
4fizt in data
2020;
Avand in vedere: -

-

referatul de aprobare a initiatorului, inregistrata sub nr.30862/0.9, 2020;
- raportul de specialitate intocmit Serviciul Administrarea Domeniului Public iPrivat, inregistrat sub
nr.30883 /09. O . 2020;
- avizele intocmite de cornisiile de specialitate nr.
- Hotar8rea nr.8 din 02.04.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Tecuci,
- prevederile H.C.L. r.39 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune, aprobarearegulamentului, catetului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serViciului de adniiniStrare
pietelor i oborului Municipiului Tecuci,
- prevederile art.108, art.129 alin.2 lit. c) i alin 6 lit, a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 139, alin 3 coroborat cu art. 5, lit. CC si art. 196 alin 1 lit, a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTARASTE:
Artl. Se aproba modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018, prin diminuare cu imobilul
Cladire caramida/obor/, valoarea de inventar 400621,47 lei, situat la pozitia nr.8 din anexa.
Art.2 Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga;
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija primarului rnunicipiului Tecuci;
Art.4 Prezenta hotArare va fi comunicata celor interesati, prin grija secretarului municipiului Tecuci;
-

PRESEDINTE DEED.P
O ■
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Contrasemneaza pentru/legpitate,
SECRETAR GEN

RO_MANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr. 3085Z din 05
2020

REFERAT DE APROBARE

Privmd .__moditt
-anexel_nr.4.13iUnt
28 02.2018 „stal5iTireatonnetde_gestune,
aprobarea regulamentului, caietuluide sarcini si a contractuluide_concesiune aferent_
serv1ciu1ui9k-admirt1strare -a-piete1or5i-oborului Municipiului4L-cuci
-•
--

Avand in vedere procesul de reorganizare a activitatilor de prestari servicii ce apartin :UAT
T_ecuci, _s,auInfiintat—societali_care_sadesrasoare activitati
patrimoniului public si privat al municipiului Tecuci.
Pnn-HCL -nr--3-9-8.-02.20-1-8iaIoA-aprobata forma de gestune, regulamentul,-catetul de-sarcmi
contractul de concestune aferent servictului de administrare a piete -lor i bloortilui municipmlui Tecuci.
In baza acesteia, bunurile necesare desfasurarii activitatii au fost predare pe baza de proces verbal, lista
acestora urmand a se completa cu cele ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare.
Potrivit legii 51/2006 si a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, activitatile edilitar - gospodaresti trebuie sa
asigure satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate publica ale comunitatii locale, dezvoltarea si
modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, protectia Si conservarea mediului natural si construit,
autoritatea locala avand posibilitatea sa asigure gestiunea delegata a serviciului.
Pe durata star'ii de urgent.) s-a impus stabilirea unor locatii destinate cazarii persoanelor fara adapost
asa incat acestia sa nu fie expusi infectbrii cu virusul covid 19 si in acelasi timp sa nu devina un factor de
raspandire a acestuia.
Prin Hotararea nr. 8 din 02.04.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta s-a stabilit ca
destinatie a cazarii a persoanelor mai sus mentionate in cladirea existenta in str. Cuza Voda, nr.104A, ce
apartine municipiului Tecuci si care face obiectul contractului de delegare stabilit prin HCL 39/28.02/2018
Prin aprobarea prezentului proiect de hotarare se diminueaza cu imobilul ClAdire caramida obor. .
Avand in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere i aprobare proiectul de hotarare in forma
prezentata.

PRIMAR,
Ing. Catalin Constantin Hurdubae

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNIC-11311117UFIE
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT
Nr.30883 din
09. 04-- 2020

__Primittnodifiearea—Anexe-idiE4-ia-HC-L--nr9-din 28-02720-1-8 , stabilire-a-formei-detestitme,
i1u1 , caietu1iiiidesaiiiiiiiiLacontractului_de concesiune aferent
aprobarea regul
serviciului de administrare a pietelor i oborului Municipiului Tecuci

Prin H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018 a fost aprobata stabilirea formei de gestiune, a
regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a
pietelor i oborul municipiului Tecuci.
In -conformitate cu art.6 din HCL 39 din -28.02.2018; odata cu stabilirea formei de gestiune, aprobare a regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de
administrare a pietelor i oborului municipiului Tecuci, se transmit in folosinta i bunurile necesare
desfasurarii activitatii acestuia.
In conformitate Cu art.129, a1in2 lit. c din OUG 57/2019, Consiliul local are atributii privind
administrarea domeniului public si privat al municipiului.
Avand in vedere aceste prevederi, consideram ca prezentul project de hatarare indeplineste
conditiile de legalitate.

SEF SERVIC1U ADPP

ing. Luciaf Gradea

Consilier ADPP
Vasile Cezar,Baps_

