
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PRoTECT DE norAnAnn
privind darea in administrare S.C. Direc{ia Publici Motru S.A. a tractorului IRUM

TAG 60 C cu inclrcltor IRUM S 900 qi a echipamentelor aferente, in vederea
prestlrii serviciului de salubrizare

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:
Hotirdrea Consiliului local Motru nr. 8121.01.2011 privind delegarea gestiunii Serviciului
public de salubrizare al municipiului Motru cdtre S.C. Direc{ia Publicd Motru S.A. gi

aprobarea Contractului de delegare, a Regulamentului qi a Caietului de sarcini al

Serviciului public de salubrizare din municipiul Motru;
Contractul nr.4489115.02.2011 de delegare a serviciului public de salubrizare, cuprinzdnd anexa

privind inventarul bunurilor proprietate publicd gi privatd a Municipiului Motru aferente

serviciului de salubrizare ;i Actele adilionale Ia acesta;

Prevederile Legii ru.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legea m.28712009 Codul Civil, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;
Prevederile art.l29 din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
Referat de aprobare;
Raportul de specialitate intocmit de Serviciul C.S.P.L.P.P.M.;

in temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificirile gi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l Se aprob[ darea in administrare S.C. Direclia Publicd Motru S.A. , in vederea prestdrii

serviciului de salubrizare, .a tractorului IRUM TAG 60 C cu inc[rcdtor IRUM S 900 Si a
urmdtoarelor echipamente:

- Remorcl monoaxd desc[rcare trilaterald FRANCINI F45;
- LamI de zdpadd. ATMP PKC2;
- Tocdtoare cu brat hidraulic ZanonTMO 1300.

Art.2 Durata ddrii in administrare a bunurilor menlionate la art.l este pe durata deleglrii
serviciului de salubrizare din Municipiul Motru cdtre S.C. Direclia Publicd Motru S.A.

Art. 3 Anexa privind Inventarul bunurilor proprietate publica gi privatd a Municipiului Motru
aferente serviciului de salubrizare din Municipiul Motru, aprobatd prin HCL nr.8121.0.1201l, va
fi completatd cu bunurile menfionate la art.l,

Art.4 Predarea primirea bunurilor mentionate la art. I se va face pe bazd de proces verbal de
predare - primire.

Art.5 Prevederile hotdr6rii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru, Serviciul
Coordonare Servicii Publice, Lucrdri Publice, Proteclia Mediului din cadrul Primdriei
Municipiului Motru qi S.C.Direclia Publica Motru S.A.
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Art.6 HotdrArea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului Jude{ului
Gorj, Serviciului Coordonare Servicii Publice, Lucrdri Publice, Protecfia Mediului din cadrul
Primdriei Municipiului Motru Ei S.C. Direcfia Publica Motru S.A.

INITIATOR AVIZAT PENTRU
SECRETARPR

EC. MOREGA
IM R,

JR. GINA
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Referat de aprobare,

privind darea in administrare S.C. Direclia Publici Motru S.A. a tractorului IRUM TAG 50 C cu

incircdtor tRUM S 900 gi a echipamentelor aferente, in vederea prestirii serviciului de salubrizare

Av6nd in vedere:

- HCL nr.8/27.01..20LL privind delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al

Municipiului Motru citre S.C. Direclia Publicl Motru S.A. gi aprobarea Contractului de

delegare, a Regulamentului gi a Caietului de sarcini al Serviciului public de salubrizare al

Municipiului Motru;
- Achizilia publici nr.42338/27.12.2021de citre Primiria Municipiului Motru;
- Achizilia publicS nr. 32470/ 19.09.2022 de cStre Primiria Municipiului Motru a

echipamentelor: remorci, laml de zipadi 9i tocitor cu bra! hidraulic pentru trasctorul
IRUM TAG 60 C;

- Necesitatea dotdrii tehnice a serviciului de salubrizare pentru asigurarea desfSgurSrii

acestuia in condilii optime;

JinSnd cont de cele prezentate, in baza prevederilor art. l-36, alin. (1) gi (2) din OUG nr.

57/2OL9 privind Codul Administrativ, supun spre analizi gi aprobare proiectul de hotir6re
privind darea in administrare S.C. Direclia Publici Motru S.A. a tractorului IRUM TAG 60 C cu

incircitor IRUM S 9009i a echipamentelor aferente, in vederea prestirii serviciului de salubrizare.

Raportul de specialitate la Proiectul de hotdrdre va fiintocmit de Serviciul C.S.P.L.P.P.M
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Raport de Specialitate,

privind darea in administrare S.C. Direclia Publici Motru S.A. a tractorului IRUM TAG 50 C cu

incircitor IRUM S 900 9i a echipamentelor aferente, in vederea prestirii serviciului de salubrizare

Av6nd in vedere:

- HCL nr.8/27.01..207L privind delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al

Municipiului Motru cdtre S.C. Direclia Publici Motru S.A. gi aprobarea Contractului de

delegare, a Regulamentului gi a Caietului de sarcini al Serviciului public de salubrizare al

Municipiului Motru;
- Necesitatea dotdrii tehnice a serviciului de salubrizare pentru asigurarea, prestarea ;i

desfSgurrarea in conditii optime a acestuia,
- Achizilia publici nr. 42338/ 27.12.202L prin care Primiria Municipiului Motru a

achizilionat un Tractor IRUM TAG 60 C cu incdrcitor IRUM S 900;

- Achizilia publici nr. 324701 19.09.2022 prin care Primiria Municipiului Motru a

achizilionat pentru Tractorul IRUM TAG 60 C urmdtoarele echipamente:
- Remorcd monoaxd descdrcare trilateralS FRANCINI F45;

- Lamd de zdpadd ATMP PKC2;

- Tocdtoare cu bra! hidraulic Zanon TMO 1300,

este necesari darea in administrare societitii Directia Publici Motru S.A. a acestor bunuri,
proprietatea municipiului Motru, in vederea asiguririi, prestirii si desfSguririi in bune
condilii a serviciului de salubritate.

MenlionSm ci anexa lnventarului bunurilor proprietate publicd gi privatd a Municipiului

Motru aferente serviciului de salubrizare din Municipiul Motru, aprobatd prin HCL nr.8/21,.0.1201,1,,

se completeazi cu urmitoarele bunuri:

- Tractor IRUM TAG 60 C cu incdrcStor IRUM S 900;
- Remorcd monoaxl descdrcare trilaterald FRANCINI F45;

- Lami de zipadi ATMP PKC2;

- Tocdtoare cu bra! hidraulic Zanon TMO 1300.

Propunem ca durata ddrii in administrare a bunurilor sus menlionate sd fie durata delegdrii
serviciului de salubrizare din Municipiul Motru.

Predarea primirea bunurilor mentionate mai sus se va face pe bazi de proces verbal

de predare - primire.
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Jin6nd cont de cele prezentate, considerim ci Proiectul de hoti16re privind darea in

administrare 5.C. Directia Publici Motru S.A. a tractorului IRUM TAG 60 C cu incercitor IRUM S

900 9i a echipamentelor aferente, in vederea prestirii serviciului de salubrizare, este oportun $i

poate fi supus spre aprobare in forma prezentatS.

Sef Ser. CSPLPPM , Cons. Juridic, intocmit,

ALUPOAI VA IN ASILE MARIUS STANCU DU AURELIAN


