
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.  5  din 	/5:03 	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 UTILITĂTI 
PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de 
sarcini şi a indicatorilor de performanţă serviciului de salubrizare. 

de 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul municipiului Tecuci  2  judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	/ 15. 0,3 	2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinară din 

2021; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al Miţiatorului, inregistrată sub nr.  /5-7-2./5- / 	03 	2021; 
- raportul de specialitate 'intocmit Serviciul administrarea domeniului public şi privat, inregistrat 

sub nr.  /5-7-L/C / 15.03 	2021; 
- avizul comisiilor de specialitate nr. 	; 
- art.129 alin 2 lit c şi d şi art. 139 alin 3 lit. g din 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 
bunurile din anexa nr.1 la prezenta hotăra,sre; 

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.4Prezenta horărărs e va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Lucian -Grigore Costin 	 Avizat, 
SECRETAR GE1•1,RAL, 

Jr. George Lucian Bors, 



ROMA \IA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RIMAR 

Nr.  15-1-7  din 	03  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea în 
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. 

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 şi intreţinerii patrimoniului public şi privat al municipiului Tecuci. 

Prin HCL nr.96 din 15.05.2017 a fost aprobată darea în 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 desfăşurar-  activităţii au fost predare pe 
bază de proces verbal, lista 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 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 aprobarea prezentului proiect de hotărâre se diminuează lista bunurilor 
concesionate conform anexei nr.5 la HCL nr.96/2017, acestea fiind uzate atât moral cât şi 
fizic. Bunurile ce fac obiectul proiectului de hotărâre vor fi prezentate in anexă la prezenta. 

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

PRIMAR, 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr.  11=1--1( 6  din 	C 3  	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 şi a indicatorilor de performantă 
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 aprobatA 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 în folosinţă şi bunurile necesare desfaşurării 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, în condiţiile legii. 

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

SEF SERVICIU ADPP 
Luci4n Gradea 



ANEXA 	neL 	/2021 

Cu bunurile ce vor fi dirninuate din anexa nr.5 la HCL nr.96/2017. 

Nr. 
crt. Denumire,a bunurilor 

Namăr , 
inventar U.M CantitatePreţ Unitar 

o 1 2 3. 4 5 

AUTOUTIL1TARA DAC1A T1P 767 
DUBLE CAB 4X4 GL14 14 TEC. 5011 • BUC 1 00 23470,04 

CONTAINERE 943 111 508,40 

PUBELE 120 L 942 23 48,36 

PUBELE 24014 238 2552 160,65 
PUBELE 941 	• 68 62,00 

REMORCĂ AUTO BRIDELL1 20 TO 136503593 1 20000,00 

LAMA PT. NIVELARE TEREN 136503597 1. 24153,10 
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