
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTÂRÂRE NR.2818 
DIN 15.01.2021 

Privind: acordul de principiu pentru participarea UAT Municipiul Tecuci ca membru fondator la 
constituirea si funcţionarea unui parc industrial pe amplasamentul din incinta fostei UM 01589 

,..... , , 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit in şedinţă   (9A"-- " I  ~,- 	in data de : 
....01.2021; 

Având in vedere: 
- 	Referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrat sb nr. 2819 /15.01.2021; 
- 	Raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Invest? ii, Inregistrat sub nr. 2820 /15.01.2021; 
- 	Avizele emise de comisiile de specialitate nrii 2 	.5" 	• i t 	, 
- 	Legea 186 / 2013, privind constituirea şi funcţibnarea parcurilor industriale 
In baza prevederilor 

Art. 129 alin.2 lit.b si alin. 4 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Art. 139 alin.3 lit.f,lit.g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Consiliul Local al Municipiului Tecuci îşi exprimă  acordul de principiu pentru participarea U.A.T. 
Municipiului Tecuci ca membru fondator la constituirea şi funcţionarea unui parc industrial pe 
amplasamentul din incinta fostei UM 01589, identificat conform planului din anexa nr.l. 

Art. 2 . Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre este parte integrantă  din aceasta. 
Art. 3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara prezentei hotărâri se abrogă. 
Art.4. Prezenta hotărâre va comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT.Municipiul Tecuci. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

	

Iniţiator, 	 Avizat, 

	

Primar 	 Secretar General, 
Lucian-Grigore COSTIN 	 Jr.George Lucian BORŞA" 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN , Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare si data depunerii proiectului: 2818 /15. 01. 2021 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 2819 /15.01.2020 

Privind: acordul de principiul pentru participarea UAT Municipiul Tecuci ca membru fondator la 
constituirea şi funcţionarea unui parc industrial pe amplasamentul din incinta fostei UM 01589 

Municipiul Tecuci se află amplasat Intr-o zonă eminamente agrară, fiind un important 
nod comercial, la intersecţia drumurilor ce face leg'ătura Suceava — Constanţa respectiv Bucureşti-Albiţa. 

Industria şi serviciile create şi dezvoltate 1n municipiu au ţinut cont de aceste aspecte. Din păcate, 

economia municipiului Tecuci a fost afectată de schimbările politico-economice din perioada de după 
decembrie 1989, cu impact semificativ asupra nivelului de trai al populaţiei. Privatizarea industriei nu a 

condus la o dezvoltare socio-economică sperată de majoritatea locuitorilor, fapt ce a condus şi la 
migrarea populaţiei spre zone a căror proiecte economice au vizat şi o creştere a nivelului de trai. Una 
din măsurile economice adoptate de autorităţile administrative a fost constituirea şi funcţionarea 

parcurilor industriale cu rezultate foarte bune pe termen lung, de exemplu Cluj, Braşov, etc. 

Parcul industriale se Infiinţează cu scopul: 

• stimularea investiţiilor directe 1n industrie, servicii, cercetare ştiinţifică, şi dezvoltare tehnologică şi 

inovare; 

• dezvoltare regională; 

• dezvoltarea intreprinderilor mari, mijlocii şi mici; 

• crearea de noi locuri de muncă. 
Prin Legea nr. 186 / 25.06.2013, s-a reglementat cadrul juridic de constituire, organizare 

şi funcţionare a parcurilor industriale, permiţând participarea UAT-rilor ca membri fondatori ce iniţiază 
constituirea parcurilor. Participarea UAT Municipiul Tecuci ca membru fondator al parcului industrial 
este benefică pe termen lung, atât pentru instituţia In sine cât mai ales pentru mediul de afaceri. Ţinând 

cont de aceste considerente cât şi de amplasarea locaţiei, foarte aproape de drumul european, cu acces 
direct la calea ferată şi posibilitatea de racordare la utilităţi publice, propun ca amplasare a parcului 

industrial un teren In suprafaţă de min 5ha, din incinta fostei UM 01589. 
Consider că prezentul proiect indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate,fapt pentru care 

il supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local. 

P R I 
Lucia rik(5)11/'(ggTIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL INVESTITII 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 2820 / 15 .01.2021 

Privind: acordul de principiul pentru participarea UAT Municipiul Tecuci ca membru fondator la 
constituirea şi funcţionarea unui parc industrial pe amplasamentul din incinta fostei UM 01589 

Conform art. 3, alin 10 din Legea 186 / 2013, privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale, fondatorii sunt autorităţile publice locale, persoane fizice sau juridice de drept privat, 
române sau străine, impreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial. Scopul 

parcului industrial este: 

• stimularea investiţiilor directe 1n industrie, servicii, cercetare ştiinţifică, şi dezvoltare tehnologică şi 
inovare; 

• dezvoltare regională; 

• dezvoltarea intreprinderilor mari, mijlocii şi mici; 

• crearea de noi locuri de muncă. 
Terenul propus a fi destinat parcului industrial, 1n suprafaţă de min 5ha, este amplasat 1n 

incinta fostei UM 01589, Intr-o zonă ce are destinaţia de funcţiuni de producţie nepoluante conform 

PUZ UM 01589 aprobat. Ca şi poziţionare, terenul dispune de multe posibilităţi, are acces direct la 

calea ferată, este 1n apropierea drumului european Tişiţa — Albiţa, are acces facil la reţelele de utilităţi 

publice( apă, canal, gaze, electrice). În funcţie de interesul economic, Consiliul Local poate modifica 

funcţiunea terenului printr-o nouă hotărke. 
Codul Administrativ atribuie Consiliului Local exclusivitatea de a lua hotărâri privind 

dezvoltarea economică sociala a unităţii administrativ teritoriale, fapt pentru care prezentul 	proiect 

de hotărâre Indeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

ŞefServicifi Investifii, 

Ing. Dcin TRIFAN 
/ 
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