ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
- CONSILIULLOCALHOT Ă RÂREA Nr._
Din
2017

Privind: acordul Consiliului local Tecuci pentru preluarea in domeniul public al municipiului
Tecuci a unor bunuri aflate in domeniul public al statului.

Intiţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul munici,piului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de îi3registrare şi data depunerii proiectului:
/
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa
data
de
2017;
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul administrarea domeniului
public şi privat, îriregistrat sub nr.
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate
6
Având în vedere prevederile art. 9, din Legea 213/1998 ,privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia;
din Legea 215/2001, a
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit.,,c,,
administraţiei publice locale, republicată în 2007;
În baza art. 45, alin. (3) şi art. 11 5, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 2 1 5/200 1 a administra ţiei
publice locale, republicat ă în 2007;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă preluarea in domeniul public al Municipiului Tecuci a statiilor de pompare
af1ate in domeniul public al statului si admiriistrate de Administratia Nationala ,,Apele
Romane,, identificate conform anexei 1 la prezenta hotarare..
Art.2. Preluarea se face in scopul reabilitarii si punerii in functiune a acestora.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Priinarului municipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului
Tecuci.

PRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR
Jr. Valerica Fotache

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.
din /. eÊ 2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: acordul Consiliului local Tecuci pentru preluarea in domeniul public al municipiului
Tecuci a unor bunuri aflate in domeniul public al statului.

Municipiul Tecuci este strabatut de doua cursuri de apa, atat de la nord la sud
cat si de la vest la est.Unul dintre acestea,respectiv raul Barlad ce traverseaza
municipiul de la nord la sud a fost regularizat dupa anii 70,lucrarile cuprinzand si
subtraversari ale digului de protectie ce au la partea estica clapeti pentru prevenirea
inundatiilor in cazul cresterii cotelor.
Datorita acestui fapt in aceste situatii apele pluviale colectate din oras si care se
scurg gravitational spre zona de est (str. Costache Conachi) nu mai pot fi deversate in
raul Barlad.
Pentru a preveni inundatiile in Administratia Nationala ,,Apele Romane,, a
construit in zona strazilor Dimitrie Harlescu si Bran doua statii de pompare cu rol de a
transfera apele pluviale in raul Barlad peste digul de protectie.
Dupa inundatiile din septembrie 2007 statiile nu mai sunt functionale ,pompele
si sistemele aferente fiind distruse.Pentru a preintampina eventualele inundatii cauzate
de un volum mare de apa in unitate scurta de timp se impune reabilitarea lor.Tinand
cont de faptul ca Administratia Nationala ,,Apele Romane,, nu a reusit nici pana astazi
repornirea statiilor se impune preluarea lor de catre muncipiul Tecuci si punerea in
functiune.
Având în vedere cele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre.

PRIMAR,
Cataiin Constantin H»urd.ubae

LI

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
din/, % 2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: acordul Consiliului local Tecuci pentru preluarea in domeniul public al municipiului
Tecuci a unor bunuri aflate in domeniul public al statului.

Imobilele ce fac obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public
al statului.
In conformitate cu art. 9 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia trecerea unui bun din domeniul public al statului în
domeniul public al unei unit ăţi administrativ - teritoriale se face la cererea consiliului
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau a consiliului
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public
naţional în bun de interes public jude ţean sau local.

Având în vedere aceste prevederi consider ăm că proiectul de hot ărâre
indeplineste conditiile de legalitate.

ŞEF SERVCIU ADPP

ing. Lucfan Gradea

AnexallaHCLnr.

/

2017

Cupriiizând bunurile aflate in Inventarul bunurilor din domeniul public al
statului administrat de Administraţia Naţională Apele Române - Administra ţia
Bazinală de Ap ă Prut - Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi având
nr.MF 64008 - Staţiipompare DA Prut, cu valMF 127.498 cu următoarele
componente, ce urmează a fi preluate în domeniul public al Municipiului Tecuci:
1. Clădire Staţie Pompare SP1 - nr. inv. 10266, val. 63.736,86 lei
2. Clădire staţie pompare SPII - nr. inv. 10267, val 63.736,86 lei
2.1 Pompa E.P.E.G - nr. inv 42000, val.23.92 lei.
Acestea cuprind si următoarele obiecte de inventar în folosin ţă, care sunt
părţi componente ale clădiriior:
1. Staţie pompare SP I:
- Monogrindă suspendată - 1 buc - val 7,46 lei
- Palan manual - buc - val 8,28 lei
- Tablou general de distribu ţie 1 buc - val. 20,64 lei
2. Staţie de pompare SP 11:
- Monogrindă suspendată - i buc - val. 7,47 lei
- Palan manual - 1 buc - val 8,28 lei
- Tablou general de distribu ţie - 1 buc - val 20,64 lei

SEF SERVICIU ADPP,
Gradea

