
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea 
investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11663/16.10.2019 
 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referat de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 

integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană, al Comisiei de 
specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală de respectare a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  Consiliului Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere Autorizația de mediu nr. 76 din 28 noiembrie 2018; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e), alin. (5) lit. m) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1). Se aprobă Acordul dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei 
„Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

         (2). Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea în 
numele şi pe seama Consilului Judeţean Galaţi a Acordului. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată UAT Municipiul Tecuci. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Epure Camelia                                                                                                                                                                                               Director executiv  
15.10.2019                                                             Epure Camelia 

                                                                          

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Judeţului, 
Ionel Coca 
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ANEXĂ 

 
 

 
ACORD DINTRE JUDEŢUL GALAŢI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI ŞI 

MUNICIPIUL TECUCI PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI PRIVIND  
DERULAREA INVESTIŢIEI „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM RATEȘ TECUCI”  

 
 

 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF) 
3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 0236-302520, 
fax: 0236-460703, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Galaţi  
şi 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al 
municipiului Tecuci, cu sediul în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul 
Galaţi, cod poştal 805300, cod de identificare fiscală 4269312, reprezentat de domnul 
Cătălin Constantin HURDUBAE, în calitate de reprezentant legal și Primar al municipiului 
Tecuci, au convenit încheierea prezentului Acord. 

 
 Cadrul general: 

 
Autorizația de mediu nr. 76 din 28 noiembrie 2018,  
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 54 din 10 martie 2017 privind aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L., cu completările 
și modificările ulterioare. 
 
 Art. 1. - Obiectul prezentului Acord  
 

Prezentul Acord reprezintă exprimarea acordului de derulare a investiţiei „Închidere 
depozit neconform Rateș Tecuci”, 
 
 Art. 2. - Obligaţiile UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi  

 
Va pregăti şi derula investiţia „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”. 

 În ceea ce priveşte dotările existente pe amplasamentul depozitului neconform și care 
fac obiectul investiţiei, acestea vor fi preluate și administrate, în vederea asigurării 
funcționalității de către Consiliului Judeţean Galaţi, conform prevederilor Autorizației de 
mediu nr. 76 din 28 noiembrie 2018, pagina 3.  

După finalizarea lucrărilor aferente investiției „Închidere depozit neconform Rateș 
Tecuci”, componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”, obiectivul de investiții realizat va fi predat în administrare Consiliului Local al 
municipiului Tecuci, pe bază de proces verbal, în termen de 30 zile de la data recepției la 
terminarea lucrărilor. 
 
 Art. 3. – Obligațiile UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului 
Tecuci 
 
 UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci are obligaţia de a 
preda dotările existente care fac obiectul investiţiei, înainte de semnarea ordinului de 
începere a lucrărilor. 
 UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci va pune la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, studiile de teren disponibile şi alte documente necesare pentru  
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pregătirea documentaţiei proiectului aferent obiectivului de investiţii ce fac obiectul 
prezentului Acord. 
          Pe parcursul derulării investiţiei UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 
municipiului Tecuci va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi informaţii, documente şi 
spaţii necesare derulării în bune condiţii a investiţiei. 
          Pe parcursul derulării investiţiei UAT Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 
municipiului Tecuci va asigura automonitorizarea calității factorilor de mediu conform 
cerințelor din Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare și să gestioneze relația cu autoritățile 
competente pentru protecția mediului. 
 
           Art. 4. – Termene 

 
 Prezentul Acord se încheie pe durata derulării investiţiei „Închidere depozit neconform 
Rateș Tecuci”.   
  
            Prezentul acord s-a semnat azi..............................., în trei exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare în parte și în original pentru cererea de finanțare aferentă proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. 
  

 
 
 
 
Unitatea Administrativ-Teritorială               Unitatea Administrativ-Teritorială 

  Judeţul Galaţi                               Municipiul Tecuci 
 
    Preşedinte,                             Primar, 
 
 Costel FOTEA                  Cătălin Constantin HURDUBAE 

                        
 

 

 

 

 

 



 

     CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

     Nr. 11663 din 16.10.2019 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind 

derularea investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci” 
 

Amplasamentul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre reprezintă 

Depozitul neconform Rateș Tecuci a cărui lucrări de închidere sunt propuse în cadrul 

proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. Pe acest 

amplasament sunt prezente mai multe dotări tehnice existente, funcționale ce sunt 

menționate în Autorizația de mediu nr. 76 din 28 noiembrie 2018 ce nu au făcut obiectul 

unor decizii administrative de preluare și asigurare a funcționalității pe perioada derulării 

lucrărilor de investiție.  

În acest sens, este necesară aprobarea unui acord cu privire la modalitatea de 

gestionare a acestor bunuri pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul „Închidere 

depozit neconform Rateș Tecuci”, componentă a proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Galați”. 

Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de aprobare a 

Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin 

Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei „Închidere depozit 

neconform Rateș Tecuci”. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate 

nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 

județeană, regională și europeană, al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 

administraţie publică locală de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 

cooperare interinstituţională şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind 

administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 

monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi supunerea spre aprobare de către 

Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem adoptarea proiectului 

de hotărâre, în forma prezentată. 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

  Epure Camelia/1 ex./15.10.2019                                                                                                           Dir. Ex.: Epure Camelia                                                                                                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei 

„Închidere depozit neconform Rateș Tecuci” 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Judeţul 
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului 
Tecuci privind derularea investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”. 
 

Menționăm faptul că lucrările de închidere a depozitului neconform Rateș Tecuci sunt eligibile 
și sunt incluse în bugetului proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”.  
 

În acest sens, este necesară preluarea  dotărilor funcționale existente de la amplasamentul 
investiției - depozit neconform Rateș Tecuci și administrarea de către Consiliul Județean Galați 
a acestora pe perioada derulării lucrărilor la obiectivul de investiții „Închidere depozit 
neconform Rateș Tecuci”. 
 

Pentru aceasta, se impune promovarea proiectului de hotărâre de aprobare a Acordului dintre 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 
municipiului Tecuci privind derularea investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a 
judeţului”]; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern”]; 
- prevederile art. 173 alin. (5) lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Consiliul judeţean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind m) serviciile 
comunitare de utilitate publică de interes județean”]; 
- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”]. 
 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes județean, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (5) lit. 
m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Epure Camelia/                                                   D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 15.10.2019                                                                                                                           


