
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

	

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 	 
DIN 	.01.2019 

Privind : aprobarea revoc ării art. 2 si art. 3 din H.C.L. nr. 202 din 31.10.2018 privind  
desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci 1n Adunarea Generală  la Societatea CALORGAL  
S.A. Galaţi si în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităti publice pentru servicii de  
producere, transport, distributie si furnizare energie termic ă  in sistem centralizat — Serviciul 
Regional de Termoficare Gala ţi .  

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul MuniciOului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului :  6 ,9 12î /2-/  01.2019; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă  ordinară  in data de 
	.01.2019; 

Avănd în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrată  sub nr. 	/' .01.2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Contencios, Juridic, Arhiv ă, inregistrat sub 

nr.  3 (Jg 	/'.2-(  .01.2019; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei/comisiilor de specialitate nr. 5; 
- adresa Instituţiei Prefectului Jude ţului Galaţi nr. 8998/2018/08.01.2019 inregistrat ă  la 

Consiliul Local Tecuci sub nr. 3/14.01.2019; 
- art.10, alin. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comuni -tare de utilităţi publice, 

modificat prin Legea nr. 313/2015; 
in baza prevederilor: 
- Art. 36 alin 2 lit.a) i alin 7 lit.c) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.19 alin 1 lit.e) din Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările 

completările ulterioare; 
-art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 
HOT Ă R Ă STE: 

Art.1 Se aprobă  revocarea art. 2 i art. 3 din HCL nr. 202 din 31.10.2018 privind desemnarea 
reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL S.A. Gala ţi i in 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităţi publice pentru servicii de producere, transport, 
distribuţie i furnizare energie termică  in sistem centralizat — Serviciul Regional de Termoficare 
Galaţi . 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 202/31.10.2018 r ămân în vigoare. 
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ, 
	 SECRETAR. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 

DIN 	.01.2019 

Privind: aprobarea revocării art. 2 si art. 3 din H.C.L. nr. 202 din 31.10.2018 privind 
desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci in Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL 
S.A. Galati si în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităti publice pentru servicii de 
producere, transport, distributie si furnizare energie termic ă  in sistem centralizat – Serviciul 
Regional de Termoficare Galati.  

Prin adresa nr. 8998/2018/08.01.2019 Institu ţia Prefectului Jude ţului Galaţi în baza 
prevederilor art.19 lit.e) din Legea nr. 340/2004 cu modific ările i completările ulterioare, aduce la 
cunoştinţa Consiliului Local Tecuci, c ă  efectuând controlul legalit ăţii Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Tecuci nr. 202/31.10.2018, a solicitat c ă  in ceea ce prive şte hotărârea mai sus 
menţionată  să  o reanalizăm in sensul " revoc ării parţiale a acesteia, în ceea ce prive şte art. 2 teza a II-
a din această  hotărâre". 

Prin H.C.L. nr. 232/30.11.2012 de desemnare a reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in 
Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL S.A. Gala ţi Ş  in Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  de utilităţi publice pentru servicii de producere, transport, distribu ţie i furnizare 
energie termică  in sistem centralizat — Serviciul Regional de Termoficare Gala ţi a fost desemnat 
domnul Pahome Bogdan, iar urmare a demisiei acestuia din 08.10.2018 s-a emis H.C.L. nr. 
202/31.10.2018 

Deşi desemnarea unui alt reprezentant se putea face tot printr-o hot ărâre de consiliu aşa cum s-
a făcut prin H.C.L. nr. 202/2018, ins ă  motivat de faptul c ă  art. 10, alin. 8 din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilit ăţi publice a fost modifiCat prin Legea nr. 313/2015 din 
interpretarea c ăruia reiese că  in adunarea general ă  a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare 
având ca scop serviciile de utilit ăţi publice este primarul localit ăţii, care are posibilitatea delegării 
acestei calit ăţi unei alte persoane din aparatul de specialitate, prin dispozi ţie, fapt pentru care , pentru 
a evita un proces consider ăm că  este oportună  promovarea unui proiect de hot ărâre privind revocarea 
art. 2 i art. 3 din h.C.L. nr.202/31.10.2018. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

COMPARTIMENT CONTENCIOS, JURIDIC, ARHIVĂ  
RAPORT DE SPECIALITATE 

NR.  3   	 01.2019 

Privind: aprobarea revocării art. 2 si art. 3 din HCL nr. 202 din 31.10.2018 privind 
desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea General ă  la Societatea CALORGAL 
S.A. Galaţi şi în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utifităti publice pentru servicii de 
producere, transport, distribuţie si furnizare energie termic ă  în sistem centralizat — Serviciul 
Regional de Termoficare Galati  

Prin adresa nr. 8998/2018/08.01.2019 Institu ţia Prefectului Judetului (ialaţi in baza 
prevederilor art.19 lit.e) din Legea nr. 340/2004 cu modific ările i completările ulterioare, aduce la 
cuno ştinţa Consiliului Local Tecuci, c ă  efectuând controlul legalit ăţii Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Tecuci nr. 202/31.10.2018, a solicitat c ă  in ceea ce prive şte hotărărea mai sus 
menţionată  să  o reanalizăm in sensul " revocării parţiale a acesteia, in ceea ce prive şte art. 2 teza a II-
a din această  hotărâre". 

Art.19 alin 1 lit.e) din Legea nr.340/2004 privind institu ţia prefectului, cu modific ările 
completările ulterioare, prevede că  in calitate de reprezentant al Guvemului, prefectul indepline şte 
următoarele atribuţii principale: verific ă  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ţean, ale 
consiliului local sau ale primarului; 

Potrivit art. 10, alin. 8 din Legea nr. din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "prin derogare de la 
prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, republicat ă, cu modificările şi completările 
ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitar ă  având ca 
scop serviciile de utifit ăţi publice se aprobă  prin hotărări ale autorităţilor deliberative ale unit ăţilor 
administrativ - teritoriale membre şi se semnează, in numele şi pe seama acestora, de primarii 
unităţilor administrativ - teritoriale asociate şi/sau, după  caz, de pre şedinţii consiliilor judeţene, care 
sunt reprezentanţi ai comunelor, ora şelor, municipiilor şi judeţelor in adunările generale ale 
asociaţiei; primarii ş i, respectiv, pre şedinţii consiliilor jude ţene işi pot delega calitatea de 
reprezentant în adunarea general ă  a asociaţiei, prin dispoziţie". 

Având in vedere practica judiciară  prin care instan ţa a reţinut că  Primarul are o 
atribuţie exclusivă , conferită  prin art.10, alin.8 din Legea nr. 51/2006 de a reprezenta comuna, 
oraşul sau municipiul în adunarea general ă  a asociaţiei de dezvoltare intercomunitar ă  cu 
obiect de activitate servicfile de utifit ăţi publice considerăm că  proiectul de hofăAre Indepline şte 
condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem, spre dezbaterea şi aprobarea consiliului local. 

Compartiment Contencios, Juridic, Arhivă  
Consifisx, juyidic, 


