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HoTARAREA NR.J J
din data de 03.02,2OL2

privind aprobarea documentaliei pentru delegarea gestiunii prin atribuire direct6 a
concesiuii serviciului de amenajare 9i intrelinere a zonelor verzi 9i de agrement, a

luciurilor de ap6, a zonelor verzi aferente platformelor de joacd pentru copii gi
activitdlilor de curd;ire a strdzilor, drumurilor 9i aleilor

Consiliul Local al oragului Curtici,
Av6nd in vedere:

. Expunerea de motive a primarului oragului Curtici in calitate de inifiator, inregistrat5 sub nr.
tI37 /27 .07.2OI7;

. Analiz6nd Raportul nr.1138/27.Ot.2Ot7 al doamnei Mlegnifb Otilia - gef serviciu -al Serviciului
Administrarea Domeniului Public 9i Privat prin care se propune aprobarea documentafiei pentru
delegarea gestiunii prin atribuire direct5 a concesiunii serviciului public de amenajare Si
intrefinere a zonelor verzi gi de agrement, a luciurilor de ap5, a zonelor verzi aferente
platformelor de joacE pentru copii 9i activitSfilor de curS[ire a strbzilor, drumurilor 9i aleiloro Anexa nr.1 la H.C,L. nr,3B/10.03.2016. privind Regulamentul de organizare 9i funcfionare al
serviciului administrarea domeniului public Ai privat al oragului Curtici;. Anexa nr.1 la H,C.L. nr,92/3LO5.2016. privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE in
vederea delegErii gestiunii prin atribuire direct6 a concesiunii serviciului public de arnenajare gi
intretinere a zonelor verzi 9i de agrement, a luciurilor de ap5, a zonelor verzi aferente
platformelor de joacd pentru copii gi activitSfilor de cur6lire a strdzilor, drumurilor 9i aleilor.

. Prevederile art.12 ali.!, ali.2 lit.b, art.13 alin,1, alin.2, lit.a din O.G. nr. 71l2002 privind
organizarea gi functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Ai privat de
interes local;

. Prevederile H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglement6rilor-cadru de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr.7I/20O2 privind organizarea gi functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public gi privat de interes local;

o EIt. 29, art.31 9i art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit5ti publice;
. Av6nd in vedere prevederile aft.6 din Legea nr.52/2OO3 privind transparenla decizionalS in

administratia publicd ;. Avizul nr.767U03.O2.2OI7 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico sociala,
buget - finante, agricultura,

. Avizul nr.|523/O2.O2.2OL7 al Comisiei pentru protectia mediului si turism, iuridica, de disciplina,
apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.

. Avizul nr.1551/03.O2.2O17 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea
domeniului public si privat, gospodarie comunala, seruicii, comert, avizeazd favorabil proiectul
de hotdrdre.

. Avizul nr.1599/OLOL2O|7 al Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, munca si
protectie sociala, protectia ti spoftive si agreme4t-.

-. Av6nd in vedere numErul din care "pentru" /l t- "impotriv6" - , "abfineri"/ din numdrul total de 15 con ' -..E--<

In temeiul dispoziliilor aft. 36 alin. 2lit. a), c), d), alin. 3lit. c), alin. 5lit, a), alin. 6lit. a) pct,
9, 10 gi 19, aft,45 alin, 1, aft, 63 alin 1lit. d), alin 5lit. a) gi d), din Legea nr.2I5/2O07 a
administraliei publice locale, republicatE, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare, adopt5 prezenta

HOTARARE
Art.l. Se aprobd modificarea 9i, completarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE

pentru delegarea gestiunii prin atribuire directd a concesiunii serviciului public de
amenajare 9i intrelinere a zonelor verzi gi de agrement, a luciurilor de ap5, a zonelor
verzi aferente platformelor de joacE pentru copii gi activitSfilor de curdlire a strdzilor,
drumurilor 9i aleilor, in oragul Curtici, din HCL nr.92/2OL6 a oragului Curtici prev6zut
in anexa nr.1 care face parte din prezenta hotbrdre.



Art. 2. se aprobb cAIETUL DE SARCINI pentru delegarea gestiunii prin concesionare
9i atribuire direct5 a serviciului public de amenajare gi intrefinere a zonelor verzi gi de
agrement, a luciuri.lor de ap5, a zonelor verzi aferente platformelor de joacb pentru copii gi
activitS[ilor de curSIire a strbzilor, drumurilor gi aleilor, in oragul Curtici, prevbzut in anexa
nr,2 care face parte din prezenta hotdrdre,

Art.3 Se aprobi CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII prin atribuirea directb a
concesiunii serviciului de amenajare gi intre[inere a zonelor verzi gi de agrement, a luciurilor
de ap5, a zonelor verzi aferente platformelor de joacd pentru copii gi activitS;ilor de cur6[ire a
str5zilor, drumurilor si aleilor, in oragul Curtici, prevSzut in anexa nr.3 care face parte din
prezenta hot516re,

Art.4 Bunurile aferente necesare funclionbrii serviciului se predau de c5tre o comisie
constituit5 prin dispozifia Primarului gi de c5tre reprezentanfii SC Regio Integral SA cbruia i-a
fost delegat serviciul public pe baza unui proces-verbal de predare - primire semnat de
membrii celor doud comisii.

Art.5. Se mandateazb Primarul oragului Curtici sE semneze Contractul de delegare a
gestiunii serviciului comunitar de utilitate publicb pentru gestiunea serviciului public de
amenajare 9i intrelinere a zonelor verzi 9i de agrement, a luciurilor de apE, a zonelor verzi
aferente platformelor de joacE pentru copii gi a cimitirelor gi efectuarea de tratamente
fitosa n ita re.

Art'6 Prezenta hot6rare se comunicS: Instituliei Prefectului - Judelul Arad,
Primarului Oragului Curtici, Compartimentului Urbanism, Direcfiei economice a
Primbriei Curtici, ,Biroul Resurse Umane, SC Regio Integral SA - Curtici,2ex.- A,P.L..

Pregedinte de gedi
Cios Ioann

Contrasemneazd,


