
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOTĂRÂREA Nr. 	 
Din 	5. 0 	2021  

Privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018 , stabilirea formei de gestiune, 
aprobarea regulamentului, caietului de sarcini i a contractului de concesiune aferent 
serviciului de administrare a pieţelor i oboruţui Municipiului Tecuci 

Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului nr.:  64(6:0,G 	2021; 
Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul UAT municipiul Tecuci, judeţul alaţi; 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară  in data 
OC, 	2021; de 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului, Inregistrată  sub nr.I2J-J7 	/5- 0 C. 2021; 

specialitate intocmit Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, inregistrat sub - raportul 
nr.  3 2,5502, Ă506  2021; 

- avizel intocmite de comisiile de specialitate nr. 	  
- prevederile H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea 

regulamentului, caietului de sarcini i a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a 
pieţelor i oborului Municipiului Tecuci, 
- prevederile art.108, art.129 alin.2 lit. c) şi alin 6 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- art. 139, alin 3 coroborat cu art. 5, lit. CC i art.196 alin 1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Artl. Se aprobă  modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018, prin diminuare cu Maşina 
universală  de tâmplărie, identificată  conform Anexei nr.l. 

Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abrogă; 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusa la Indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celorlfireresati, prin Qriia secretarului municipiulul Tecuci; 

PREŞEDINTE‘15)E SEDINŢĂ  

f11-£(7,A( w7(7»-,1 ikv 
,Contrasemnează  pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL, 
Jr. George Lucian Borşan 



ROMÂN I A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  3L;Widin 	0‘.  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018 , stabilirea formei de gestiune, 
aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi a contractului de concesiune aferent 
serviciului de administrare a pieţelor i oborului Municipiului Tecuci 

Având in vedere procesul de reorganizare a activităţilor 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. 39 din 28.02.2018 a fost aprobata forma de gestiune, regulamentul, caietul de sarcini 
şi contractul de concesiune aferent serviciului de administrare a pieţelor şi oborului municipiului Tecuci. 

in baza acesteia, bunurile necesare desfăşurării activităţii au fost predare pe bază de proces verbal, 
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 fimcţionarea serviciilor publice d( 
administrare a domeniului public si privat de interes local, activităţile edilitar - gospodăreşti trebuie 
asigure satisfacerea cerinţelor si nevoilor de utilitate publica ale comunităţii locale, dezvoltarea s 
modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, protecţia si conservarea mediului natural si construit 
autoritatea locala având posibilitatea sa asigure gestiunea delegata a serviciului. Unul dintre bunuri 
respectiv Maşina universală de tâmplărie nu este utilizat, utilaj cu multiple funcţii. 

Pentru a asigura lucrările de tâmplărie la Direcţia de servicii publice se impune preluarea maşini 
universale de tâmplărie sus menţionate. 

Prin aprobarea prezentului proiect de hotărâre se diminuează lista de inventar cu imobilul Maşin 
universala de tâmplărie, nr. de inventar 3011 şi valoarea de 19.933,75 lei . 

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

PRIMAR, 
Lucian Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr.3.2c 7blin  /J  6  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, 
aprobarea regulamentului, caietului de sarcini i a contractului de concesiune aferent 
serviciului de administrare a pieţelor i oborului Municipiului Tecuci 

Prin H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018 a fost aprobată stabilirea formei de gestiune, 
regulamentului, caietului de sarcini şi a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare 
pieţelor i oborul municipiului Tecuci. 

in conformitate cu art.6 din HCL 39 din 28.02.2018, odată cu stabilirea formei de gestiune 
aprobare a regulamentului, caietului de sarcini i a contractului de concesiune aferent serviciului 
administrare a pieţelor i oborului municipiului Tecuci, se transmit in folosinţă i bunurile necesar( 
desfăşurării activităţii acestuia. 

in conformitate cu art.129, alin2 lit. c din OUG 57/2019, Consiliul local are atribuţii privin 
administrarea domeniului public ş privat al municipiului. 

Având in vedere aceste prevederi, considerărn că prezentul proiect de hotărăre indeplineşt 
condiţiile de legalitate. 

SEF SERVICIU ADPP 

ing. Lwian,Gradea 

Consilier ADPP 

Vasile Cezar Baras _ . 



Anexa nr.1 la HCL din. 	L,L0 :2021 

    

Nr.crt. Denumire Nr. de inventar Cantitate 
- 

Preţ 
unitar 

Valoare 
7 

1 MAŞINĂ UNIVERSALĂ 
DE TÂMPLĂRIE 

3011 
,,‹ 

11311C 19.933,75 19.933,75 


