
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
Nr. ţ/(3Ă  din 	c2 	(98 	/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 oborului Municipiului Tecuci 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul UAT municipiuj Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului nr.: /69 	t? . OJ 	021; 	-- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa rijjn data 

de 

	

	 2021; 
Având in vedere: 

- referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrată sub nr.  /-9//(. 0 cP 	2021; 
- raportul de specialitate intocmit de Direcţia Generală Economică şi Serviciul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, inregistrat sub nr.  W4, ,9 .2 4. , 0J7  2021; 
- avizele intocmite de comisiile de specialitate nr.  / .,.2 / /,5----   ; 

- adresa Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci, nr. 1122/2021, Inregistrată la Municipiul 
Tecuci la nr.41147/2021, 

- prevederile H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea 
regulamentului, caietului de sarcini şi a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a 
pieţelor şi 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 şi art.196 alin 1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTĂRĂ5TE: 

Artl. Se aprobă modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018, prin completare cu imobilul 
Clădire cu spaţii alimentaţie publică, valoarea de inventar 429.414,32 lei, identificată conform 
anexei nr.1 la prezenta hotărâre ( fişa mijlocului fix.). 
Art.2. Se aprobă actul adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 769 din 28.03.2018 
privind modificarea valorii redevenţei lunare de la 5.484,92 lei la 6.380 lei, identificată conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărâre; 
Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abrogă; 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusa la 'indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 	 Avizat, 

Luciari Grigore Costin 	 SECRETAR GENERM., 
Jr. George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	din  94 _0ă2021 

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 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. 39 din 28.02.2018 a fost aprobata forma de gestiune, regulamentul, caietul de sarcini 
contractul de concesiune aferent serviciului de administrare a pieţelor i oborului municipiului Tecuci. 
in baza acesteia, bunurile necesare desfăşurării activităţii au fost predare pe bază de proces verbal, lista 

acestora urmând a se completa cu cele ce fac obiectul prezentului proiect de hotărke. 
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 
modemizarea infrastructurii edilitar-urbane, protecţia si conservarea mediului natural si construit, 
autoritatea locala având posibilitatea sa asigure gestiunea delegata a serviciului. 

cursul anului 2020 a fost finalizată investiţia : Construire spaţii pentru alimentaţie publică din 
cadrul Obor, Municipiul Tecuci. In perioada stării de urgenţă, clădirea a folosită ca spaţii de cazare şi 
carantinare pentru persoanele infectate cu covid 19. 

intrucât nu mai este starea de urgenţă i imobilul poate primi destinaţia pentru care a fost construit, 
acela de spaţii pentru alimentaţie publică, se impune completarea Anexei nr.4 la SC Pieţe Prest TEC SRL 
cu bunul CLĂDIRE CU SPAŢII ALIMENTAŢIE PUBLICĂ str. Cuza Vodă, nr.104. 

Având 1n vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre in fonna 
prezentată. 

PRIMAR, 
Lucian - Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Nr. 	din  O3Ă 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 şi a contractului de concesiune aferent 
serviciului de administrare a pieţelor şi oborului Municipiului Tecuci 

Prin H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018 a fost aprobată stabilirea formei de gestiune, a regulamentului, 
caietului de sarcini şi a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pieţelor şi 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 şi a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a 
pieţelor şi oborului municipiului Tecuci, se transmit in folosinţă i bunurile necesare desfa~i 
activităţii acestuia. 

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

in cursul anului 2020 a fost fmalizată investiţia : Construire spaţii pentru alimentaţie publică din 
cadrul Obor, Municipiul Tecuci. in perioada stării de urgenţă, clădirea a folosită ca spaţii de cazare şi 
carantinare pentru persoanele infectate cu covid 19. 

intrucat nu mai este starea de urgenţă şi imobilul poate primi destinaţia pentru care a fost construit, 
acela de spaţii pentru alimentaţie publică, se impune completarea Anexei nr.4 la SC Pieţe Prest TEC SRL 
cu bunul CLĂDIRE CU SPAŢII ALIMENTAŢIE PUBLICĂ str. Cuza Vodă, nr.104 şi implicit 
modificarea redevenţei lunare. 

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

DIRECTOR GENERIAL 	 ŞEF SERVICIU ADPP 
ECONOMIC‘ 	 ing. Lucian,Gradea 

ec. Nicoleta Ţăploi 



A nexa nr. 2 ia H. C. L. nr. 	/ 

ACTADITIONAL NR. 3 

LA CONTRA CTUL DE DELEGARE A GESTIUNH NR. 769/28. 03.2018 
NR. 	/ 

PĂR TILE CONTRI4 CTANTE: 

MUNICIPIUL TECUCI cu sediu în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati, codjiscal 
4269312, avand cont nr. R084TREZ30724840220XYXYX desclzis la Trezoreria Tecuci, 
reprezentata prin Primar Costin Lucian - Grigore, si Director General Ţăpoi Nicoleta în calitate 
de CONCEDENT, pe de o parte, 
Si 

PIETE PREST TEC S.R.L., cu sediul în Tecuci, str. 13 Septembrie, nr. 1 B, judetul Galati, 
telefon/fax 0236/816625, înmatriculată  la Registrul Comertului sub nr. J1 7/385/2013, având cod 
unic de înregistrare RO 31434115, cod IBAN R032TREZ3075069XXX002518 desclis la 
Trezoreria Tecuci, reprezentată  prin Director General Kramer Valentina, în calitate de 

CONCESIONAR, 

Părtile, de comun acord au hotarat modficarea  unorprevederi contractuale,astfel: 

Art. 1. La Cap. IV,, REDEVENTA SIPLATA ACESTEIA art. 5.1 se mod,tica avand urmatorul 
continut: 

Pentru terenul si bunurile concesionate, concesionarul va plati concedentului o redeventa 
anuala de 76. 560 lei, respective 6. 380 lei/luna. 

Celelalte prevederi contractuale raman nemodficate 
PrezentulAct aditional afost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unulpentrujiecareparte. 

Concedent, 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR, 
Costin Lucian - Grigore 

  

Concesionar, 
PIETE PREST TEC S.R.L. 

Director General, 
Kramer Valentina 

Director General Economic 
Ţăpoi Nicoleta 

  

SefS.F.R.U, 
Duda Maghita 

  

Consilierjuridic 

  

Consilier Juridic, 

  



V-,x7j A 
Ţ:C:P:J: 	TCJC 02 08 2021 

FISA MIJLOCULUI FIX 

Nr. inventar: 21200200 
Nr documentului de provenienta. 31659 

Valoarea de inventar: 429,414.32 
Valoarea amortizata: 0.00 

Denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice: 

Grupa 

1.5.2 Cladiri comerciale pentru depozitare-comercializare si 
distributie. Magazine. 

CLADIRE CU SPATII ALIMENTATIE PUBLICA str. Cuza Voda nr 104 

Detalii: Codul de clasificare: 1.5.2 

ctr 38321 din 27.0.2019 Vila SA Data darii in folosinta: 08.07.2021 

AnuL 2021 

Luna: iulie 

suprafata construita 249.10 mp Data amortizarii complete: 

AnuL 

Luna: 

Durata normala de functionare: 480 luni 

Cota de amortizare: 

Documentul (data, 
felul, nr.) 

Operatiune Buc. Pret Valoare Observatii 

2 3 4 5 6 7 

P.V. Receptie 
lmobilizari in Curs 
lmobilizare Noua 
31 659/08.07.2021 

Intrare in gestiune 1.00 429,414.32 429,414.32 pv receptie la terminare lucrari 
31659 din 14.04.2020 

nao 1- 


