
ROMANIA 	.   
JUDEŢUL GALAŢI 

1VIUNICIPIUL TECUCI  
-CONSILIUL LOCAL-  

PROCES-VERBAL 
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ  

09.06.2017 

Încheiat astăzi, 09.06.2017, în şedinţa de îndată  a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care are loc în Sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 16 00  

Dl. Pre şedinte de şedinţă., Diaconu Vasile — declar ă  deschise lucrările şedinţei şi d ~~ 

cuvântul doamnei Secretar pentru a face prezen ţa. 
Domnişoara Secretar, Fotache Valerica - la şedinţa de astăzi participă  18 consilieri locali 

din totalul de 19, lipseşte motivat domnul consilier Martin Cristinel Mihai, drept pentru care 
şedinţa de îndată  a Consiliului Local, de ast ăzi, este legal constituit ă . 

Dl Pre şedinte de şedinţă, Diaconu Vasile - precizeaz ă  că  a fost la map ă  procesul-verbai 
de la şedinţa de îndată  a Consiliului Local din data de 31.05.2017. 

Dl Pre şedinte de Şedinţă  - supune dezbaterii procesul-verbal din 31.05.2017. 
Nu sunt interventii. , 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 31.05.2017. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Pre şedinte de şedinţă  Diaconu V.— dă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire 

Dispoziţiei de convocare a şedinţei de astăzi. 
Dl Primar — dă  citire Dispozi ţiilor de convocare nr. 747 / 08.06.2017, cu urm ătoarea 

ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revoc ării H.C.L. nr.148 din 28.11.2016 privincl 

~?7relungirea contractelor de comodat pentru spa ţiile cu destinaţie de locuinţe, proprietatea 
U.A.T. Municipiul Tecuci. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adi ţional nr. 1 la contractul de delegare a 
gestiunii activităţilor serviciului public de salubritate nr. 84 B/14.06.2013, încheiat cu 
Societatea "Ecoprest Tec" S.R.L. Tecuci. 

3. Proiect de hot ărâre privind aprobarea actului adi ţional nr.1 la contractul de prest ări 
servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea "Ecopre ~ i 
Tec" S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adi ţional nr.1 la contractul de prest ări 
servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea "Ecogroup 
Tec" S.R.L. 

5. Proiect de hot ărâre privind denunţarea unilaterală  a contractului de delegare a 
gestiunii activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin 
H.C.L. nr.118/2013 şi modificat prin H.C.L.nr.87/27.04.2017. 



6. Proiect de hot ărâre privind denun ţarea unilateral ă  a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr. 120/20 1 3 ş i 
modificat prin H.C.L. rir.186/29.12.2016. 

7. Proiect de hotărâre privind denun ţarea unilaterală  a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de administrare a cimitirului municipal prin atribuire direct ă  
Societăţii Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.57/23.08.2016. 

8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin 
organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea si radierea 
Societăţii .Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci. 

9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin 
organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea si radierca 
Societăţii .Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci. 

10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin 
organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea si radierea 
SocietăţiiZooland Tec S.R.L. Tecuci. 

1 1. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin 
organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea si radierea 
Societăţii .Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci. 

Nu sunt intervenţii 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea revoc ă ri 

H.C.L. nr.148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru 
spaţiile cu destinaţie de locuinţe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Oancă  S.- eu as solicita mai multe clarific ări, adică  din ce arn înţeles Prefectura o dat 

spune că  este albă, iar o dată  spune că  e neagră . 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - practic a greit prirna dat ă . 
D1 Primar - prima dat ă  a greit dat fiind faptul c ă  instituţia Prefectului a spus în felul 

următor: se aprob ă  încheierea contractelor de comodat, iar la prelungire a spus c ă  nu se rnai 
aprobă . 

D1 Diaconu V. - de fapt era vorba de alt Prefect. 
D1 Primar - da, de altfel scrie foarte clar c ă  se poate încheia un contract de comodat doa 

pentru persoane juridice, iar acolo vorbim de persoane fizice. Oricum locatarii din blocul 
respectiv vor devenii viitoarea problem ă  a Consiliului Local. 

D1 Diaconu V. - din punct de vedere legal solu ţia actuală  este corectă . 
D1 Primar - la acest moment. 
D1 Oancă  S.- asta nu înseamnă  că  ne îndreptăm cu pretenţii asupra lor. 
D1 Primar - nu avem preten ţii asupra lor, noi o să  încercăm să  găsim soluţii să  îi sprij inin 

cumva. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 

2 



Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea actu1 ă i 
adiţional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii activit ăţilor serviciului public de 
salubritate nr. 84 B/14.06.2013, încheiat cu Societatea Ecoprest TecIl S.R.L. Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - contractele sunt pe patru ani, expir ă  înainte cu câteva zile de intrarea 

celeilalte societ ăţi. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea ac1uh 

adiţional nr.1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. 
Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea Ecoprest Tec S.R.L.. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea actului 

adiţional nr.1 Ia contractul de prest ări servicii publice de salubrizace a 
Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea Ecogroup TeC S.R.L.. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind denunţarea 

unilaterală  a contractului de delegare a gestiunii activit ăţilor din cadrtil scrviciutii c 
salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.118/2013 si modificat prin 
H.C.L.nr.87/27.04.2017. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind denun ţ ar 

unilaterală  a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj al Municipiul 
Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.120/2013 si modificat prin H.C.L. nr.186/29.12.2017. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind denanlaveïl  

unilaterală  a contractului de delegare a gestiunii serviciului public cle adninistae 
cimitirului municipal prin atribuire direct ă  Societăţii Cimitirul Eternitatea S.R.L. 
Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.57/23.08.2016. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
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Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 al ordinii cle zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatu. 

U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind 
dizolvarea, lichidarea si radierea Societăţii .Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Oancă  S.- aici este o situaţie mai dificilă, să  înţeleg că  trebuie să  corectăm o 

scamatorie pe care a promovat-o U.S.L.- ul la vremea respectiv ă. Pe mine mă  intereseaz ă  dac ă  
ne confirmă  doamnele de la oficiul juridic, doamna Secretar c ă  totul este legal. Este normal s ă  
eliminăm scamatoria, vedem câte probleme a generat. 

D1 Diaconu V.- aa a fost decizia consiliului local de atunci de a înfiin ţa patru societ ăţ i, 
iar noi hotărâm să  rămână  numai una. 

D1 Oancă  S.- dacă  era viabilă  o ţineam 50 de ani, dar acum ne intereseaz ă  temeiul juridic 
i legal. Nimeni nu este împotriv ă  să  dispară  sapte fantezii si să  rărnână  numai una. 

Dra Secretar, Fotache V.- ultimele modific ării ale Legii nr. 5 1/2006 reglernenteaz ă  că  se 
\...-poate acorda direct delegarea gestiunii serviciului de salubrizare societ ăţilor înfiinţate dc 

unităţile administrativ-teritoriale unde are calitatea de asociat unic, ca s ă  evităm licitaţ ia pentru 
că  nici una dintre societ ăţile noastre nu îndep1inete condi ţiile de a participa la o licita ţ ie cie 
delegare a gestiunii serviciului de salubritate. 

D1 Oancă  S.- de ce licitaţie? 
Dra Secretar, Fotache V. - pentru c ă  aa prevedea Legea nr. 5 1 aceasta este o excep ţic 

reglementată  din noiembrie 2016. 
D1 Oancă  S.- problema apare când dizolvi societ ăţile pentru că  sunt societăţi cu datorii. 
Dra Secretar, Fotache V.- de aceea s-a optat pentru legea insolven ţei ca să  stabilcascâL  

judecătorul sindic cum se repartizeaz ă  activul si pasivul societăţii. 
D1 Viceprimar, Pintilie D.- nu au datorii la bugetul de stat. 
D1 Oancă  S.- către municipalitate, dar eu sus ţin comasarea si as dori să  consernnaţi... 
Dra Secretar, Fotache V.- nu este comasarea. 
D1 Oancă  S.- dacă  tangenţial există, chiar fără  voie, vreo inten ţie posibilitatea să  uitărnlsă  

le facem pierdute anumite datorii - m ă  voi opune - datorate Municipalit ăţii sau Societăţii 
Zone-Verzi. 

D1 Diaconu V.- din contra municipalitatea s-ar putea s ă  aibă  datorii. 
D1 Oancă  S.- depistate si confirmate de Curtea de Conturi s ă  fie colectate indiferent cine 

răspunde. 
D1 Diaconu V.- eu am fost adeptul fuziunii, din cauza mic ări1or de personal ce vor ave 

loc, poate era mai sirnplu pe fuziune si de asemenea din cauza cheltuielilor care vor rezulta d iri 
lichidarea lor. Nu ştiu dacă  cheltuielile cu lichidarea lor vor fi mai mici decât cele pcntru 
fuziune, asta r ămâne să  stabilim. Eu credc ă  toate aceste date vor veni la Consiliul Local la 
lichidarea acestor societ ăţi un raport detaliat ce a însemnat lichidarea fiec ărei societ ăţ i în parte. 
Cred că  este normal ca la un moment dat Consiliul Local s ă  aprobe atât situaţia financiară  Ia 
lichidare si atunci o să  vedem raportul lichidatorului. 

D1 Oancă  S.- atunci va fi un nou proiect de hot ărâre prin care s ă  plătim un lichidator. 
D1 Diaconu V.- în raportul de specialitate scrie c ă  lichidatorul va fi desemnat de AGA la 

fiecare societate. 



D1 Oancă  S.- deci vor fi mai mul ţi. 
D1 Diaconu V.- da, mai mul ţi. 
D1 Oancă  S.- iată  câte probleme a generat fantezia respectiv ă . 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  14 voturi pentru i 4 împotriv ă ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatu!ui 

U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privinc 
dizolvarea, lichidarea si radierea Societ ăţii .Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  14 voturi pentru i 4 împotrivă ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului 

U.A.T. Municipiul Teeuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privin 
dizolvarea, lichidarea si radierea Societ ăţii Zooland Tec S.R.L. Tecuci. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Oancă  S.- aici cer avizul doamnelor juriste, dac ă  proiectul necesit ă  votul cu doui. 

treimi si dacă  este patrimoniul. 
Dra Secretar, Fotache V.- scrie în proiectul de hot ărâre, cu două  treimi conform art. 45, 

alin. 3. 
D1 Coman F.- ştiu că  a fost un control al Cur ţii de Conturi la Societatea Zooland, voiau 

să  ştiu măsurile lăsate de Curtea de Conturi si cum vor fi duse la îndeplinire dac ă  societatea sc 
dizolvă? 

D1 Primar - lichidatorul va duce mai departe pentru c ă  iei si ceea ce este bun dar si c 
este rău, oricum acolo va fi o mică  problemă  pentru că  două  instituţii ale statului au găsit două  
lucruri diferite. Orice problem ă  se numete de Camera de Conturi prejudiciu, acum depindc 
cât este de mare acest prejudiciu. La momentul acesta cred c ă  o a treia institutie a statului o s ă  
faca lumina - instanţa. 

D1 Tudor S., director Zooland - avem cinci procese pe rol si mai pregătim încă  două , J ÎLI , . 

domnul lichidator va trebui s ă  urmărească  din scurt aceste procese pentru c ă  neurmărirea 10 
duce tot la prejudiciu. 

D1 Oancă  S.- toate procesele acestea cost ă  si cheltuieli judiciare, nu îi asum ă  nirneni 
dintre cei care au generat situa ţia de faţă? 

D1 Diaconu V. - instanţa o să  hotărască . 
D1 Primar - nu cred c ă  cineva dintre noi are curajul s ă  spună  că  este vinovat X sau Y la 

acest moment nu cred c ă  avem calitatea, sunt judec ători care vor hot ărî clar care ese 
întinderea prejudiciului si cine se face vinovat de acel prejudiciu, iar cheltuielile de judecat ă  
vor fi plătite de cine pierde. Este un lucru destul de bun c ă  a fost pornit de la Zooland cu 
aceste ac ţiuni în instanţă, dat fiind faptul abdicarea multor documente care exist ă  în dosar i 
misiunea de audit a Camerei de Conturi - gândi ţi-vă  că  la acest rnoment se cer documente din 
2013 care vor trebui semnate în 2017 cu oameni care nici nu au fost angaja ţi, nefiind irnp1ic. 
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Putem avea o întâlnire, chiar si publică  fără  nici o problemă  ca să  dezbatem acea misiune de 
audit, după  aceea ce vor hot ărî cei de la ANAF, alte solu ţii si altă  întindere a prejudiCiLlIlli, --
instanţa va hotărî. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  14 voturi pentru i 4 împotriv ă ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului 

U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privin 
dizolvarea, lichidarea si radierea Societ ăţii. Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecu ci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se îriregistreaz ă  14 voturi pentru i 4 împotriv ă ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
D1 Primar - astăzi sau luni se va încheia misiunea de audit a Cur ţii de Conturi pentr 

perioada 2015-2016 cu extindere 2017 ei augăsit o serie de nereguli i a propune c 
următoarea sedintâ să  avem o informare cât se poate de detaliat ă  a acestui proces-verbal pe 
care o să  îl semnăm astăzi sau luni. Sunt lucruri pe care pe mine nu m ă  încântă  deloc, vorbim 
de o taxă  de habitat descoperit ă  de atâţia ani, de aceea as avea rug ămintea si colegii care au 
participat ca si putere deciziţională  să  ne ajute în a descoperi anumite lucruri g ăsite de Camera 
de Conturi care sunt lăsate în aer. La Camera de Conturi orice este prejudiciu, poate cu 
ajutorul dumneavoastră  să  putem să  le dezlegăm cumva pentru că  nu sună  deloc bine. Nu 
privesc colegii care au fost implica ţi mai mult sau mai puţin în acţiuni 1ega1e/1ega1e nu eu 
hotărăsc dacă  sunt legale/ilegale, noi am ap ărat un principiu si un mod de a gândi a unei 
instituţii, dar dac ă  ar fi după  dânii nu ar mai trebui să  semnăm nimic. Ar trebui să  fie o 
acţiune comună, să  renunţăm la micile disensiuni si să  încercăm să  le rezolv ărn împreum 
pentru că  sunt a tuturor mai ales c ă  aţi participat si în Consiliul Local trecut si şt ţ  rnult na 
multe detalii. Gândiţi-vă  la un singur lucru care poate s ă  vă  dea de gândit ce însearnn ă  taxa de 
habitat de 4 lei pentru persoane fizice, dup ă  aceea scutit pentru persoane juridice cu mai mult 
de 20 de angajaţi, listele care s-au f ăcut în 2013 cu firmele ce au fost scutite de aceasiâ tax ă  c1 
habitat, motivul pentru care au fost scutite. Când se face o not ă  ar trebui fundarnentat ă . 

D1 Diaconu V.- din punct de vedere legal Consiliul local are dou ă  vize de legalitate îii 
primul rând are raportul de specialitate semnat de cineva în domeniu, în al doilea rând are viz 
de legalitate a juristului, adic ă  Secretarului Consiliului Local si în a treia oar ă  se duce ia 
Prefectur ă  si din punct de vedere juridic au juriti care valideaz ă  această  hotărâre. Oii a cla 
vina pe un consilier că  a votat în cuno ştinţă  de cauză, apropo de taxa de habitat pentru c ă  si eu 
am participat la elaborarea ei, dac ă  era ilegală  de acum 5 ani... 

D1 Primar - ei se referă  la cu totul altceva taxa de habitat scutit ă . 
D1 Diaconu V. - au trecut prin hot ărâri ale Consiliului Local? 
D1 Primar - aceasta o s ă  verificăm si cred că  ar fi trebuit s ă  existe o hotărâre a ConsiliulLt 

Local, ei se refer ă  în principal la faptul c ă  suma acumulată  din această  taxă  de habitat trebuia 
folosită  în exclusivitate pentru cele dou ă  societăţi Ecoprest si Ecogroup. 



D1 Diaconu V.- din ce am întrebat acum o lun ă  această  sumă  nu ajungea nici măcav 
pentru o societate. 

D1 Primar - tocmai aceasta este problema, ei spun foarte clar c ă  trebuia să  ne oprim, dac ă  
în august se terminau bani nu mai trebuia s ă  facem salubrizare. 

D1 Diaconu V. - taxa de habitat venea în compensare cumva la efortul impozitelor. 
D1 Primar - baza era taxa de habitat dar asta nu înseamri ă  că  nu trebuie s ă  intervii cu 

bugetul local să  completezi cheltuielile. 
D1 Diaconu V.- sunt Prim ării unde nu există  taxă  de habitat, nu din impozite se ftce 

curăţenia? 
D1 Primar - trebuie s ă  facem un front comun pentru a g ăsi soluţiile de a le răspunde În 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Pre şedinte de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
Diaconu Vasile 	 Fotache Valerica 
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