
R OMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 	 2017 

Privind: aprobarea pl ăţii, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei  de 
membru alAsocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Gala(i, pentru anul 2017. 

INIŢIATOR.• dnul C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 

Num ărul de înregistrare ş i data depunerii Proiectului de hotărâre: 	115. 12.201 7; 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci , judeţul Gala,ti, întrwiit în edinţaif î/V()# din 
data de /3 

Având în vedere epunerea de motive a ini ţiatorului inregistrata sub nr. 	115. 12.201 7; 

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 
inregistrat sub nr. 	115. 12.201 7; 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 

Având în vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSER V Gala ţi nr. 608 din 
22.11.2017, înregistrată  la UAT Mwiicipiul Tecuci cu nr. 68818103. 12. 201 7prin care se comunic ă  
valoarea cotiza,tiei aferentă  anului 2017 conform prevederilor statutare; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) ş i art. 11 lit. b) din Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECOSER V Galaţi; 

Având în vedere Hot ărârea nr. 24 din 10. 02.2014 privind aderarea UAT Municipiul Tecuci la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  ECOSER V Galati; 

Având în vedere prevederile cap. vI, alin. 3, lit. a) din Anexa nr. 1 la H. G. nr. 85512008 privind 
aprobarea actului constitutiv-cadru ş i a statutului-cadru ale asocia,tiilor de dezvoltare 
intercomunitară  cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu mod ţficările si 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. 1, art. 17, art. 36, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a), pct. 14, 
alin. 7, lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administra,tiapublică  locală, republicată  in 2007, cu 
modţjicările ş i completările ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- art. 45, alin.2) si art. 115, alin 1), lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administraţia 

publică  locală , republicată  în 2007, cu modţficările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂ TE: 

Art. 1. Se aprobă  plata, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a coliza,tiei de membru al 
Asociaiiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECOSERV Gala,ti pentru anul 201 7, în valoare de 
44.914 lei. 
Art. 2. Prezenta hotărâre vaji dusa la îndeplinire prin grţja Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 3.Prezenta hotărâre va j  adusă  la cunoştinţă  celor interesa,ti prin grţja Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE SEDINTA, 	 CONTRASEMNEAZA 

Jr. Fotach 



R OMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. --j t115.12.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind. aprobarea pl ăţii, din bugetul local al UA T Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de membru 
alAsocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Gala(i, pentru anul 201 7. 

Avand invedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica , inregistrat 
sub nr.- - ,t_/15.12.2017; 

Avand in vedere adresa nr. 608/22. 11.201 7 inaintata de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOSERV Galati; 

Având în vedere Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, prin care României i-au revenit 
obligaţii care implică  investiţii importante în serviciile de salubrizare, iar în urma unei asistenţe 
tehnice de care benejiciază  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, dar şi autorităţi locale din 
judeţul Galaţi, s-a întocmit un Plan de Investiţii General (Master Plan) pentrujudeţul Galaţi, care 
cuprinde măsurile necesare în vederea atingerii standardelor UE, conform calendarului stabilit, la 
nivelul judeţului Galaţi a fost înjiinţată  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ,, ECOSER V 
Galati. In conformitate cu Actul Constitutiv si Statutul acesteia, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOSER V Galati este constituita in scopul injiintarii, organizarii, si gestionarii 
in comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ —teritoriale 
membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau 
regional destinate injiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii acestor servicii. Asociatia are ca scop 
implementarea si operarea unui sistem integrat de management al deseurilor, ejicient din punct de 
vedere ecologic si conform cu prevederile legislatiei nationale si comunitare in domeniul gestiunii 
deseurilor, ale Strategiei Nationale pentru gestionarea deseurilor si ale Planului judetean de 
gestionare a deseurilor dinjudetul Galati, in vedereaprotejarii mediului sipopulatiei. 

Pentru realizarea obiectivelor sale A.D.I. ECOSERV GALATI utilizeaza resurselejinanciare 
obtinute, sub forma de cotizatie, de la membrii asociati. Cheltuielile efectuate de A.D.I. Ecoserv 
sunt de natura functionala, respectiv cheltuieli cu personalul din aparatul tehnic, de intretinere si 
dotare a sediului, precum si cheltuieli de natura operationala respectiv cele ce sunt impuse de 
pregatirea si implementarea proiectului Sistem de Maiiagement Integrat al Deseurilor in judetul 
GalatL 

Potrivit adresei nr. 9798106.12.2013, inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr. 
1239109.12.2013, prin aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV, Consiliul 
Judetean se obliga sa ofere Consiliului Local Tecuci urmatoarele benejicii: 

- jinantarea inchiderii depozitului de deseuri neconform Rampa Rates; 
- tratarea deseurilor biodegradabile in statiile de compostare dinjudet; 
- depozitarea deseurilor la noul depozit de la Valea Marului,• 
- o taxa de depozitare egala cu cea platita de ceilalti membri A.D.I. 
Conform art. 11, lit. b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara privind 

gestionarea deseurilor ECOSERV Galati cotizatia anuala afostjixate la suma de 1 leu/locuitor 
/an. Prin adresa nr. 2077103.08.2017, transmisa de Directia Judeteana de Statistica Galati, 
populatia Municipiului Tecuci la data de 01.01.2017 era de 44.914 locuitori. In consecinta 
cotizatia datorata de Municipiul Tecucipe anul 2017 este in suma de 44.914 lei. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare 
privind aprobarea plă,tii, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a cotizci ţiei de membru al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECOSERV Gala,ti, pentru anul 201 7. 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIÂ GENERALA ECONOMJCÂ 

NR. -/t 	/15 .12 .201 7 

RAPORT DE SPECIALITA TE 

Privind: aprobarea pl ăţii, din bugetul local al UA T Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de membru 
alAsocia ţiei de Dezvoltare Interconzunitar ă  ECOSERV Gala(i, pentru anul 201 7. 

Prin HCL nr. 24110. 02.2014 a fost aprobata asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul 
Local Tecuci, cu unitatile administrativ-teritoriale din judet in vederea aderarii la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara ECOSER V Galati. A fost aprobat deasemeni Actul Constitutiv si 
Satutul A.D.I. Ecoserv. La art. 3, alin.2 din aceiasi hotarare afost aprobata cotizatia anuala la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSER V Galati in valoare de 1 leu/locuitor/an. 

In conformitate cu Actul Constitutiv si Statutul acesteia, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOSERV Galati este constituita in scopul injiintarii, organizarii, si gestionarii 
in comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ —teritoriale 
membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau 
regional destinate injiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii acestor servicii. Asociatia are ca scop 
implementarea si operarea unui sistem integrat de management al deseurilor, ejicient dinpunct de 
vedere ecologic si conform cu prevederile legislatiei nationale si comunitare in domeniul gestiunii 
deseurilor, ale Strategiei Nationale pentru gestionarea deseurilor si ale Planului judetean de 
gestionare a deseurilor dinjudetul Galati, in vedereaprotejarii mediului sipopulatiei. 

Pentru realizarea obiectivelor sale A.D.I. ECOSERV GALATI utilizeaza resurselejînanciare 
obtinute, sub forma de cotizatie, de la membrii asociati. Cheltuielile efectuate de A.D.I. Ecoserv 
sunt de naturafunctionala, respectiv cheltuieli cu personalul din aparatul tehnic, de intretinere si 
dotare a sediului, precum si cheltuieli de natura operationala respectiv cele ce sunt impuse de 
pregatirea si implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul 
Galati. 

Potrivit adresei nr. 9798106.12.2013, inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr. 
1239109.12.2013, prin aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV, Consiliul 
Judetean se obliga sa ofere Consiliului Local Tecuci urmatoarele beneJicii: 

- Jinantarea inchiderii depozitului de deseuri neconform Rampa Rates; 
- tratarea deseurilor biodegradabile in statiile de compostare dinjudet,• 
- depozitarea deseurilor la noul depozit de la Valea Marului; 
- o taxa de depozitare egala cu ceaplatita de ceilalti membri A.D.I. 
Conform art. 11, lit. b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara privind 

gestionarea deseurilor ECOSERV Galati cotizatia anuala afostJixate la suma de 1 leu/locuitor 
/an. Prin adresa nr. 2077103.08.2017, transmisa de Directia Judeteana de Statistica Galati, 
populatia Municipiului Tecuci la data de 01.01.2017 era de 44.914 locuitori. In consecinta 
cotizatia datorata de Municipiul Tecucipe anul 201 7 este in suma de 44.914 lei. 

Avand in vederefaptul ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legalitate, propunem 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea plăţii, din bugetul local al 
UAT Municipiul Tecuci, a cotiza ţiei de membru al Asocia,tiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
ECOSERVGa1a,ti, pentru anul 201 7, informaprezentata. 

DIRECTOR ŞENERAL 
	

SEF SER VICIU BUGET-CONTABILITA TE 
Tăpoi Voleta 
	

Crist a riana 

Intocmit, 
Ec. Dascălu Ionică  

JÉ 
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lnstitutul National de Statistica 
Diretia Judeleana de Statstic ă  Galati 

Nr.2077/03.08.201 7 

Că tre, 
là 

ASOCIAŢ IA de 1)FZVOLTARF INTFRCOM IJN ITÂR Ă  

ECOSERV 

Dorunului Ş tef ă n IV1ihii FPURF, Director execuliv 

Va lransiriitem populitii dupà doiniciliu pc locil ita ţ i, niedii de rezidcni si scxe la l 

iarivarie 2017. 

Cu deosehit respect, 

Director executiv 

DIRECŢIA ,a 
JUDEŢEANĂ 	Maciiciric 

DE 	Il 
STATISTICĂ  

\ Ti 
PON Intocmit, 

Boldrea Mariana Rucsanda : 
lnspector superior 
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Popuiatia dup ă  domiciliu pe localita ţ i, 

rnedii de reziderita ş i sexe, la 1 ianuarie 2017 

MEDU DE REZIDENTĂ/ 	 F 
LOCALITATE 	

Total 	 M;illri 	 FcIiin)ji ţ  

TOTALJUDET 	 629503 	 310184 	319319 

MUNICIPII SI ORASE 	 358634 	 172537 	 186097 

7598 MUNICIPIUL GALATI 303111 145578 157533 
75203 MUNICIPIUL TECUCI 44914 21676 23238 
75338 ORAS BERESTI 3316 1651 1665 

75472 ORAS T!RGU BUJOR 7293 3632 3661 

COMUNE 270869 137647 133222 

75542 BALABANESTI 2059 1068 991 

75613 BALASESTI 2336 1196 1140 

75668BALENI 2417 1250 1167 

75686BANEASA 2135 1082 1053 

75515 BARCEA 6465 3294 3171 

75356 BERESTI-MERIA 3775 1948 1827 

75766 BRAHASESTI 9905 4897 5008 

75711 BRANISTEA 4394 2205 2189 

75819 BUCIUMENI 2518 1261 1257 

75864CAVADINESTI 3005 1544 1461 

75917CERTESTI 2398 1236 1162 

76004C0RN1 2218 1162 1056 

75953 COROD 7675 3841 3834 

76040 COSMESTI 6766 3434 333 

76111 COSTACHE NEGRI 2761 1420 1341 

76139CUCA 2249 1130 1119 

76157 CUDALBI 7585 3821 3764 

77595 CUZA VODA 2759 1411 1348 

75221 DRAGANESTI 6653 3424 3229 

76175 DRAGUSENI 5821 3075 2746 

76255 FIRTANESTI 5182 2657 2525 

76282 FOLTESTI 3295 1701 1594 

76317 FRUMUSITA 5540 2769 2751 

76353FUNDENI 3904 1924 1980 

7C406GHIDIGENI 6890 3461 3429 

76497G0H0R 3384 1739 1645 

7€58 GRIVITA 3807 196 1825 

76585 INDEPENDENTA 4758 2309 244 



tg 

/lEDlU DE REZJDEN1 Ă/ 
OCATE 

MIC iiln l 

76601 IVES1I l ))2 5 1 50 50 / 
76638 JORASTI MM 052 1W5 

75674 LJESTI i 050 539: 55 

75718 MASTACANI 1918 2576 1o2 
7&692 MATCA 12466 6408 (1898 

7&745 MOVILENI 3385 1 1(35 1620 
75258 MUNTENI 7739 3994 3745 
7763 NAMOLOASA 2164 1062 1102 

7579 NEGRILESTJ 2586 1309 12/7 

76807 NJCORESTI 4116 2025 2091 

769320ANCEA 1414 722 692. 

76969 PECHEA 11356 5834 5522 

Z6996 PlSCU 4883 2487 2396 

77587 POIANA 1795 921 874 

77028 PRIPONESTI 2218 1103 1115 

77561 RADESTI 	 , 1540 827 713 

77082REDIU 2195 1113 1082 

77153SCHELA 3878 2010 1868 

77126 SCJNTEIESTI 2521 1349 1172 

75114 SENDRENI 4673 2364 2309 

77180 SLOBOZIACONACHI 4347 2228 2119 

77224SMIRDAN 5670 2911 2759 

77260 SMULTI 1464 771 693 

77288 SUCEVENJ 1766 882 884 

77601 SUHURLUI 1429 753 676 

77377TEPU 2516 1279 1237 

77313 TUDOR VLADIMIRESCU 5286 2592 2694 

77331 TU.LIJCESTI 7705 3866 3839 

77402 UMBRARESTJ 7287 3654 3633 

77475 VALEA MARULUI 3685 1871 1814 

75150 VJNATORJ 5807 2947 2860 

77509VJRLEZI 2060 1040 102•0 

77536 VLADESTI 2315 1228 1087 

date provizorii 
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IIO1 ĂRÂRIA 1i-._______ 

(fl 	i ţ 	 2011 
,rvi nd: privîncl asocierea municîpiului TECUCI cu unităţile admînistrativ-teritoriaie 
iln judeţ, în vederea aderăriî la Asocîa ţîa de Dezvoltare lntercomunîtară  ,,ECOSERV 

r(1laţi 
il ţiator: Primarul municipiului TECUCI 

Ntimă rul cle înregistrare ş i data depunerii proiectului: V 	 2014 

Consiliul Locai al municipiului Tecuci, jude ţul Gala ţ i, întrunit în şedin ţa ordinară  din 

	

ia de» 	î 	2014 

Având in vedere expunerea de motive a ini ţ iatorului nr. 	din 	 2014 
Având în vedere raportul de speciaJitate al Directiei Arhitect Sef  

	

.2014 	 . 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. .. . 	ale 

))ilsiIiului Local al municipiului TECUCI, 
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) Iit.c din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

iunitare de utilit ăţ i pubiice, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
Având în vedere prevederiie Hot ă rârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 

liilui constitutiv-cadru ş i a statutului-cadru ale asocia ţ iilor de dezvoltare intercomunitar ă  
ii obiect de activitate serviciile de utilit ăţ i publice; 

Având în vedere adresa Consiliuiui Jude ţean Galati nr.9798/06.12.2013 înregistrat ă  la 
iisiliul Local Tecuci sub nr. 1239 din 09.12.2014, anexa nr la prezenta hot ă râre. 

Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. b, d ş i 
ilin. (4) lit. f, alin. (6) lit. a pct. 14 ş i alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

.iniinistraţ ia publică  locală , republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale 

opubIicată , cu modifică rîle ş i completă riie ulterioare, 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  asocierea municipiului TECUCI, prin Consiliul Local al municipiului 
ICUCI, cu unităţ ile administrativ-teritoriale din jude ţ , stabilite în anexa nr. 1, care face 
ite integrantă  din prezenta hotă râre, în vederea ader ă rii la Asocia ţia de Dezvoltare 
iicomunitară  ,,ECOSERV Galaţ i. 

	

Art.2. 	Se aprobă  ActuJ Constitutiv ş i Statutul Asocia ţ iei de Dezvoltare 
ttrcomunitară  ,,ECOSERV Gala ţ i, conform anexelor 2 ş i 3, care fac parte integrant ă  din 

75nta hotă râre. 



HOTARÂREA Nr. 	n 	 2014 
pag. ru. 2 

Art.3. 	(1) Se aproba contubi.iia Coiisilii.ilu l ncl 	il iininicipiuli.ii 	11 i. J.J( ;i 	l 
(i rnoniul ini ţ ial al Asocia ţ iei dc Dozvolla re l nlcrconiui iil ii  
inturn de 1.000 lei. 

(2) Se aprobă  coliiatia anual ă  la Asociaia de [)ezvoliare lnlei cotiiunilai 
IOSERV Gala ţ i, în valoare de 1 lei.i! l()cuitor / an. 

Art.4. Se împuternice şte dornnul Tuchel Gerhardi Daniel, Prirnarul al inu nicipiului 
CUCI, s ă  semneze în numele ş i pe searna Consiliului L.ocal al municipiului 1 l:CUCI, 

i ţe documentele care decurg din procesul de aderare la Asocia ţia de [)ezvoltare 
lrcomunitară  ,,ECOSERV Gala ţ i, în conformitate CLI prevederile legale. 

Art.5. (1) Se desemneaz ă  PrimarLil ,d-nul Ţuchel Gerhardt Dariiel ca reprezenlant al 
tinicipiului TECUCI, în Adunarea General ă  a Asocia ţilor din cadrul Asocia ţ iei de 
zvoltare lntercomunitar ă  ,,ECOSERV Gala ţ i. 

(2) Se acord ă  mandat special domnului Ţuchel Gerhardt Daniel, Primar al 
tinicipiului TECUCI, să  voteze, în Adunarea General ă  a Asocia ţilor, în toate problernele 
:ire, în conformitate cu prevederile statutului, necesit ă  acest mandat. 

Art.6. Prezenta hot ă râre se va comunica lnstitu ţ iei Prefectului Gala ţi, Consiliului 
ideţului Gala ţi, tuturor consiliilor locale din anexa 1, precurn ş i persoanelor interesate. 

PRE Ş E 1 N T E F ŞEDINŢĂ , 
R 

(.ontraseninează  pentru legalitate 

ecretaru1 municipiului TECUCI 
Jr. Staicu Geta-Iuliana 

	ş i/. 
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c ă  t r e 
Consiliul Locai al Municipiului Te LJ1JA 	UJNA _J2. ANUL. 
În aten ţia Domnului Primar Daniel Ţuchel 

Stirnate Dornn, 

În ceea ce priveşte aderarea unităţ ii administrativ teritoriaie Consiiiul Local Tecuci la 
•ia ţ ia de Dezvoltare lntercomunitar ă  ECOSERV revenim cu urm ă toarele argumente: 

- pân ă  în anul 2017, Consiliul Local Tecuci trebuie s ă  asigure surse de finan ţare pentru 
(iiderea depozitului existent ş i să  găsească  so>u ţ ii a>ternative pentru depozitarea de şouri>or 

•irate în Tecuci; 
- dacă  se va decide depozitarea de şeuri>or ia noui depozit de ia Vaica M ă ru>ui, Consiliul 

cil Tecuci va pl ăti o taxă  de depozitare mai mare decât restul Consiliiior L()caie membrc ADI - 
ită  solicitare venind de la Comisia European ă ; 

- ia depozitele conforme nu sunt acceptate decât de şeuri lratate în preaiabii, asllel, 
;iliui Loca> Tecuci va trebui s ă  finan ţeze construirea unei sta ţ ii de compostare (nereaiizal ă  

Ili l)roiectul PHARE) sau a unei a>te insta>a ţ ii pentru tratarea de şeuriior biodegradabiie; 
- depoziteie existente în jude ţele vecine beneficiază , ca ş i judeţui Galaţi, de proiecte 

itit ţate prin Pos Mediu, astfel zona de acoperire a acestora este iimilat ă  la jude ţ , nofiind 
fti)tate deşeuri din aite jude ţe; 

- locuitorii Municipiului Tecuci vor pl ăti începând cu anui 2017 o taxă  de salubrizare mai 
decât restul UAT-urilor din jude ţ . 

Prin aderarea la Asocia ţ ia de Dezvoltare lntercomunitară  ECOSERV, Consiliul Local 
(Ajci ar putea avea urm ă toarele beneficii: 

- finan ţarea închiderii depozitului de de şeuri neconform; 
- tratarea de şeurilor biodegradabile în sta ţ iiie de compostare din jude ţ ; 
- depozitarea ia noul depozit cle Ia Vaiea M ă ruiui; 
- o taxă  de depozitare egai ă  cu cea piătită  de ceilal ţ i membri ADI. 
De asemenea, dorim s ă  vă  informăm că  în viitorui apropiat inten ţ ionăm să  modificăm 

r,, iui Constitutiv ş i Statutul Asocia ţ iei de Dezvoitare lntercomunitar ă  ECOSERV, prin includerea 
(o noi membri, respectiv a comunelor Corni ş i Barcea. Aceasta .este o procedur ă  de iung ă  

lLttă , din cauzatermeneloriungi de Ia Judecătorie. De aceea arfi indicatca în eventualitatea în 
io dori ţ i să  vă  alăturaţ i Asocia ţ iei, să  ne trimite ţ i Hotă rărea de Consiliu Local de aderare în ce> 

ii scurt timp, pettru a putea include ş i Consiiiui Local Tecuci în aceast ă  extindere. 
ln speran ţa unei bune colabo.ră ri, vă  transmitem, stimate domn, expresia înaitei noastre 

.iitisidera ţ ii. 
Cu stimă , 

	

:pentru PREŞEDINTELE CONSILIULUI J 	TULUI GALAŢI, 

	

V1cEPREŞEDINE 	..; 

CORNEL 

monitoricare a ser.iclor comunitare 	 i 	. 	,. 	 . 	C.L./ Şef se.•iu Paule Elena S,mio 

piblcă  ş  u, ,itate irrpenenare proiecte /  
- • 	 I ,. :u Paula Elna Simon/Eana Botezl  
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