
Contraseunează  
SECRETAR GE 

Jr. George Lucian Borşan. 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNIC1PIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL — 
HOTARAREA Nr 	 
c.26. 	 2021  

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 UTILITAŢ1 
PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de 
sarcini i a indicatorilor de performanţă  serviciului de salubrizare. 

de 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul municipiului7cuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului:  .#02 "9, 49  2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit 'in şedinţa ordinară  din 

2021; 

Având in vedere: 
adresa CUP Tecuci SRL inregistrată  la Municipiul Tecuci cu nr. 438,72/18.08.2021; 
- referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrată  sub nr. 	47.437, 2021; 
- raportul de speci litate intocmit Serviciul administrarea domeniului public şi privat, inregistrat 

sub nr. 	_lsf Af. 2021; 
- avizul comisii or de specialitate nr.  .«,,F;(r  ; 
- art.129 alin 2 lit. c şi d i art. 139 alin 3 lit. g dn OUG 57/ 2019; 
in baza art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Artl. Se aprobă. modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 prin diminuarea cu 
bunul ( AUTOMATURATOARE MAN TGM 18250) prevăzut in lista de inventariere, anexa 
nr.1 la prezenta hotărare; 
Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abrogă; 
Art.3 Prezenta hotărare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci; 
Art.4Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

Din 



ANEXA NR. 1 la HCL nr. 	/2021 

Cu bunul ce va fi diminuat din anexa nr.5 la HCL nr.96/2017. 

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor U.M Cantitate Preţ  Unitar 
o 1 3 4 5 

AUTOMĂTURATOAREA MAN TGM 
18250 buc 1 624600,90 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P IMAR 

N . 	din 1(9. 19,.  2021 

REFERAT DE APROBARE 

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

Având în 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.96 din 15.05.2017 a fost aprobată darea 'in administrare a serviciului de 
salubrizare prin gestiune directă către societatea C.U.P. srl , aprobarea regulamentului 
serviciului de salubrizare a caietului de sarcini i a indicatorilor de performanţă serviciului 
de salubrizare. in baza acesteia bunurile necesare desfăşurării activităţii au fost predare pe 
bază de proces verbal, lista acestora urmând a se diminua cu cel ce face 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 - gospodăreşti trebuie sa asigure satisfacerea cerinţelor si nevoilor de utilitate 
publica ale comunităţii locale, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, 
protecţia si conservarea mediului natural si construit, autoritatea locala având posibilitatea 
sa asigure gestiunea delegata a serviciului. 

Prin adresa Companiei de Utilităţi Publice Tecuci SRL a fost adus la cunoştinţa că 
automăturătoarea MAN TGM 18250 utilizată la lucrările de salubrizare a localităţii este 
defectă, compania neavând posibilităţi de reparaţie 

Prin aprobarea prezentului proiect de hotărâre se diminuează lista bunurilor date in 
folosinţă conform anexei nr.5 la HCL nr.96/2017, cu automăturătoarea MAN TGM 18250, 
urmând a fi preluată de Municipiul Tecuci. 

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

P R I 1>IIVA R, 
Lucian-GrAgpre Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	 tf2g , 2021 

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 directă către Societatea 
COMPANI DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului 
serviciului de salubrizare caietului de sarcini i a indicatorilor de performanţă 
serviciului de salubrizare. 

Prin H.C.L. nr. 34 din 23.02.2017 a fost aprobată modificarea Actului 
constitutiv al societăţii Zone Verzi Tec SRL, prin care denumirea societăţii a devenit 
Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

Prin HCL nr. 96/15.05.2017 a fost aprobată darea in administrare a serviciului de 
salubrizare prin gestiune directă către societatea C.U.P. srl , aprobarea regulamentului 
serviciului de salubrizare. 

in conformitate cu art.7 din HCL 96/2017, odată cu darea in administrare a 
serviciului se transmit in folosinţă şi bunurile necesare desfăşurării activităţii acestuia. 

in conformitate cu art. 129 alin 6, lit. a din OUG 57/2019, consiliul local hotărăşte 
darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinţă gratuită a bunurilor 
proprietatea publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum i a 
serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii. 

Având in vedere aceste prevederi, considerăm că prezentul proiect de hotărâre 
indeplineşte condiţiile de legalitate. 

SEF SERVICIU ADPP 
Ing. Lpcian Gradea 


