ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA NR.___
DIN____________

Privind: completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 172 / 29.12.2016 privind tariful de
închiriere spatii ce va fi practicat de Soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci SRL
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului nr. 29133 / 3 1 .05.2017:
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată din data
de 31.05.2017, ora 1600;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr .29 1 32 / 3 1 .05 .20 1 7;
- raportul de specialitate întocrnit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat
sub nr.29123 / 31.05.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.___________
- adresa soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL nr. 504 / 30.05.2017,
înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci cu nr. 28926 / 30.05.2017
- art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor:
-Art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia public ă locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 172 / 29.12.2016 cu tariful pentru teren
aferent spaţiilor ocupate de activit ăţi adrninistrative, conform anexei nr. 1 parte integrant ă din
prezenta hot ărâre.
Art.2. Cu data prezentei orice prevedere contrar ă acestei hot ărâri se abrog ă
Art.3. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu data aprob ării prezentei hot ărâri.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Prirnarului Municipiului Tecuci.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municipiuiui Tecuci.
Ş FDINT E ŞEi)1NŢĂ ,
BUIJIAC CONSTNTIN

SECRETAR.
JR.VALERICA FOTACE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR. 29132
DIN 31.05.2017
Privind: completarea anexei nr.1 Ia H.C.L. nr. 172 / 29.12.2016 privind tariful de
închiriere spatii ce va fi practicat de Soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci SRL

Prin acest proiect de hot ărâre se dorete aprobarea tarifului de închiriere a terenurilor
aferente spa ţiilor ocupate de activit ăţ i administrative. Tariful propus va fi practicat de soc.
Compania de Utilit ăţ i Publice Tecuci SRL pentru terenurile care le are în administrare
conform contractului de concesiune încheiat cu UAT Municipiul Tecuci.
Consiliul local Tecuci hotără te, în condi ţiile legii, în toate problemele de interes local,
cu excepţia celor care sunt date prin lege în competen ţa altor autorit ăţi ale administraţiei
publice locale sau centrale. Prin atribu ţiile pe care le are privind administrarea domeniului
public si privat Consiliul Local Tecuci aprob ă tarifele pentru închirierea bunurilor ce vor fi
practicate de societ ăţile la care este unic ac ţionar sau acţionar majoritar
Faţă de cele menţionate mai sus consider ăm că sunt îndeplinite condi ţiile legale fapt
pentru care supus spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hot ărâre.

PRIMAR

Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
RAPORT DE SPECIALITATE
NR.29123 / 31.05.2017
Privind: completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 172 / 29.12.2016 privind tariful de
închiriere spatii ce va fi practicat de Soc. Compania de Utilit ăti Publice Tecuci SRL

Prezentul proiect de hot ărâre propune spre dezbate si aprobare completarea
anexei nr. 1 la HCL nr. 172 / 29. 1 2.20 1 6 cu tariful de închiriere teren aferent spa ţiilor
ocupate de activităţi administrative ce va fi practicat de c ătre Soc.Compania de Utilit ăţi
Publice Tecuci SRL. Aceste terenuri ce se af ă în administrarea societ ăţii în conformitate cu
contractul de concesiune încheiat cu UAT Municipiul Tecuci. Tariful de închiriere teren
propus este ace1ai cu tariful pentru terenuri ocupate de chiocuri, tonete, garaje, magazii
perceput de U.A.T. Municipiul Tecuci si aprobat de Consiliul Local Tecuci.
Având în vedere atribuţiile Consiliului Local privind administrarea domeniului
public si privat Consiliul Local Tecuci si de aprobare a tarifelor pentru închirierea bunurilor
ce vor fi practicate de societ ăţile la care este unic ac ţionar sau acţionar majoritar, consider ăm
că prezentul proiect de hot ărâre respect ă cadrul legal si poate fi supus dezbaterii si aprobării
Consiliului Local Tecuci.
Serviciul Monitorizare Servicii Publice
Cristc ţu

Anexa nr. 1 Ia
H.C.L. nr.

Tarife
ce vor fi practicate de Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL

Spaţii ocupate de activit ăţi administrative (birouri)

-

2,85 lei / mp/lun ă

Teren aferent spa ţii ocupate de activit ăţi administrative- 2,51 Iei /mp / lun ă

Serviciul Monitorizare Servicii Publice
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SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
J17/1419/18.1 1.201 1
CUI: RO 29358725
Str. Elena Doamna, nr. 1A
Loc. Tecuci, Jud. Galati
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Catre,
Primaria Municipiului Tecuci
In atentia D-lui Primar, Catalin Constantin Hurdubae
Spre stiinta: Serviciul Monitorizare Servicii Publice

Avand in vedere ca pi.in H.C.L. nr. 172/29.12.2016 (Anexa nr. 1), a fost aprobat
un tarifde 2,85 lei mp/luna pentru inchiriere spatii cu alta destinatie decat cea de
locuinta (spatii ocupate de activitati administrative - birouri), practicate de fosta SC
Zone Verzi Tec SRL Tecuci, actuala Cornpanie de Utilitati Publice Tecuci SRL, va
rugam ca in cadrul primei sedinte de Consiliu Local al Municipiuiui Tecuci sa procedati
la initierea unui proiect de hotarare prin care sa fie aprobat acelasi tarif si pentru
inchirierea de terenuri cu alta destinatie decat cele cu ocupare temporara a domeniului
public pe terenul concesionat.

Administrator,
Ionita Florian
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