
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

PRIECT DE HOTAR 'ARE 
Nr. 	 29  ,(2, 	/2020 

-Privind:--moditicarea Anexei nr.4-1a-H€L-rir:39 	28.02:2018-,--stabi1irea formei d geStiune, 
aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent 
serviciului de administrate a pietelor i oborului Municipiului Tecuci 

Initiator: CatAlin Constantin Hurdubae, Primarul UAT municipiul 'Tecuci, judetul Galati; 
_NT de inregistrare_si data depunerii_proiectului nr 3013‘94/ Og_Diy, 2020 	2020; ate ;, ),..eakt-- 

	 Consthul 	loc-O 	 al_municipaut 	tecuct,judetul Ganmt nsedintaaAlvai7 in data 
de 	 2020; 
- 	Avandin vedere: 

- referatul de aprobare a initiatorului, inregistrata sub nr.  30852. / O. 04'. 2020; 
- raportul de specialitate intocmit Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat, inregistrat sub 

nr.30853 1/42. 9, 624' 2020; 
—avizeleintocmitexle 	 specialitate fir 	  

- Hotardrea nr.8 din 02.04.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Tecuci, 
   -preve,denle H.C.L. nr.-39 din 28,02.20=18 ptivind Stabilirea-forrnei de gestiune, aprobarea 
regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a 
pietelor i oborului Municipiului Tecuci, 

- prevederile art.108, art.129 alin.2 lit. c) i alin 6 lit, a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- art. 139, alin 3 coroborat cu art. 5, lit. CC si art.196 alin 1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
adrninistrativ; 

HOTARA,STE: 

Artl. Sc aproba modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.39 din 28.02.2018, prin diminuate Cu imobilul 
Cladire caramida/obori, valoarea de inventor 400621,47 lei, situat la pozitia nr.8 din anexa. 

Art.2 Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga; 
Art .3 Prezenta hotarar' e va fi adusa la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci; 
Art.4 Prezenta hotar3re va fi comunicata celor interesati, ptin grija secretarului municipiului Tecuci; 

INITIATOR, 
PRIMAR, 	 Avizat, 

lug. Catalin Constantin Hurdubfi 	 SECRETAR G 
Jr. Valerica F 
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RMA NIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  3088Z  din  0,5 04. 2020 

REFERAT DE APROBARE 

	 Priv_md -_m-o-dificareaexei_ur.41a.HCL_ur_.39m 28_02.2018 -,31_11r-za_formet_de_gestune, 
aprobarea regulamentului, caietului de_sarcini si a contractuluide_comesiune aferent  

-serviciului9k-administrare-aTiete1or*oboru1ui Municipiu1ui -q2ecnci 	 — 	 

Avand in vedere procesul de reorganizare a activitatilor de prestari servicii ce apagin :UAT 
infiintat—societati_care_sa_cleseasoare -activi -specificeladministrarii_ 

patrimoniului public si privat al municipiului Tecuci. 
Prin-HCL -nr-.=39A.i.-02.-20-11ra-lo-aprobata forma de gestmne;-- --regrulamentul,-eat 	de-sarenu 

contractul de concesnme aterent servictuluide admimstrare a pietelor sio -bofdlut municiptului Tecuci. 
In baza acesteia, bunurile necesare desfasurarii activitatii au fost predare pe baza de proces verbal, lista 

acestora urmand a se completa cu cele ce fac obiectul prezentului project de hotarare. 
Potrivit legii 51/2006 si a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, activitAtile edilitar - gospodaresti trebuie sa 
asigure satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate publica ale icomunitatii locale, dezvoltarea Si 
modernizarea infrastructurii edilitar-urbane, protectia si conservarea mediului natural Si construit, 
autoritatea locala avand posibilitatea sa asigure gestiunea delegata a serviciului. 	 - 

Pe durata starii de urgenta s-a impus stabilirea unor locatii destinate cazarii persoanelor fara adapost 
asa incat acestia sa nu fie expusi infect&ii cu virusul covid 19 si in acelasi timp sa nu devina un factor de 
raspandire a acestuia. 

Prin Hotararea nr. 8 din 02.04.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta s-a stabilit ca 
destinatie a cazarii a persoanelor mai sus mentionate in cladirea existenta in str. Cuza Voda, nr.104A, ce 
apartine municipiului Tecuci Si care face obiectul contractului de delegare stabilit prin HCL 39/28.02/2018 

Prin aprobarea prezentului proiect de hotarare se diminueaza cu imobilul Cladire caramida obor. . 
Avand in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere i aprobare proiectul de hotarare in forma 

prezentata. 

PRIMAR, 
Ing. Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

ihr  

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
Nr.30883 din 	0 9. 04.- 2020 

RAPORT—DEPEA1,-11"--ATE 

Paivinit—odificarea—Ane-xeiA3r4da-HGL--nr.-39Alin 28,02,2-01-8-5-stabi4irea-formei-kle4Yestiune 5  
aprobarea regulamentului, caietulilide_sarcifiEsiazontractului_deconcesiune aferent 
serviciului de administrare a pietelor i oborului Municipiului Tecuci 

Prin H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018 a fost aprobata stabilirea formei de gestiune, a 
regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a 
pietelor i oborul municipiului Tecuci. 
= — in conformitate cu art.6 din HCL 39 din -28-.02.201-8 ;  °datä cu stabilirea formei de gestiune,- 
aprobare a regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de 
administrare a pietelor i oborului municipiului Tecuci, se transmit in folosinta i bunurile necesare 
desfasurarii activitatii acestuia. 

In conformitate cu art.129, alin2 lit. c din OUG 57/2019, Consiliul local are atributii privind 
administrarea domeniului public si privat al municipiului. - 

Avand in vedere aceste prevederi, consideram cä prezentul proiect de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

SEF SERVICIU ADPP 
	

Consilier ADPP 

ing. Luciap Gradea 
	 Vasile CezariBgas 


