
ROMANIA 
JUDEJUL GALAJI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ  

11.07.2017 
Încheiat astăzi, 11.07.2017, în şedinţa de îndată  a Consiliului local al Municipiului 

Tecuci, care are loc în Sala de şedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600 . 
 

Dolnni şoara Secretar, Fotache Valerica - potrivit art. 47, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 
trebuie s ă  alegeţi un nou Pre şedinte de şedinţă  pentru sesiunea de astăzi. 

Din totalul de 19 consilieri locali în func ţie la şedinţa de astăzi participă  14, lipsesc 
motivat doamna/domnul consilier: Diaconu Petronela Monica, Diaconu Vasile, Dumbrav ă  Ani 
Rodica, Oancă  Samir Vasile şi Fărcăşanu Grigore, drept pentru care şedinţa de îndată  a 
Consiliului Local, de ast ăzi, este statutar ă . 

D1 Martin C.M.- propun pe domnul Bulhac Constantin. 
Nu sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerea ca dl Bulhac Constantin s ă  fie Pre şedinte de şedinţă  pentru 

astăzi. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Dl Pre şedinte de şedinţă, Bulhac Constantin- precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul- 

verbal de la şedinţa ordinară  a Consiliului Local din data de 29.06.2017. 
Dl Pre şedinte de Şedinţă  - supune dezbaterii procesul-verbal din 29.06.2017. 
Nu sunt interventii. , 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 29.06.2017. 
Se înregistrează  13 voturi "pentru" şi 1"abtinere"( dl Papuc P. nu a participat la şedintă). 
ll1 PrPePrlint lP cPr ~ intă  Rvilhar ('nnctantin — rl ă  rnvântnl rlmmrntliii Primar r ~Pntrii a r12 

citire Dispozi ţiei de convocare a şedinţei de astăzi. 
D1 Primar — dă  citire Dispozi ţiilor de convocare nr. 828 / 10.07.2017, cu urm ătoarea 

ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea particip ării Municipiului Tecuci, în calitate de 

lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul " Şansa T — Măsuri 
integrate în educa ţie, formare profesională, ocupare, asisten ţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul Nicolae B ălcescu —Tecuci". 

Se suplimentează  ordinea de zi şi cu : Proiect de hot ărâre privind modificarea tarifului de 
transport şi depozitare de şeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicate de Soc. 
Rampa Rate ş  S.R.L. Tecuci 

Nu sunt interventii 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea de mai sus. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind aprobarea 

particip ă rii Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod 
MY SMIS 103078, cu titlul " Şansa T — Măsuri integrate în educatie, formare 



profesională , ocupare, asisten ţă  sociaiă  continu ă  si locuire, în cartierul Nicolae B ă lcescu 
—Tecuci. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - este un proiect de hot ărâre destul de important pentru Municipiul Tecuci, 

aptesprezece milioane de lei, cu predilec ţie pentru cartierul Nicolae B ălcescu. Sansa T 
reprezintă  un proiect care îi propune s ă  diminueze sărăcia într-un cartier mai pu ţin dezvoltat a 
orau1ui Tecuci. Acesta se refer ă  nu la populaţia de etnie rrornă, există  i naţionalitate rornân ă  
care are ace1eai probleme cu s ărăcia, o integrare a copiilor în societate, o reconversie 
profesională  pentru tineret. Eu cred c ă  merită  votat este partea de cofinan ţare a municipalit ăţii. 

D1 Papuc P. - cât este procentul de cofinan ţare? 
D1 Primar - răspunde de 2%. 
D1 Papuc P.- se merit ă  dacă  s-a făcut un studiu de impact. 
D1 Primar —avem studiul de impact din august 2016, cartierul Nicolae B ălcescu a fost 

ales dat fiind faptul c ă  acolo s-a făcut toate prevederile prezentului proiect, Scoala nr. 7 va 
suporta si ea nite modificări pozitive cu aceti bani inclusiv cl ădirea, care a rnai primit o 
cofinantare. 

D1Papuc P.- nu trebuie s ă  ratăm nici o ocazie. 
D1 Primar - banii trebuie s ă  intre la Tecuci, dar normal trebuie s ă  acceptăm si 

cofinanţarea. 
D1 Papuc P. - nu se poate f ără  aa ceva, suma e infimă  faţă  de proiect. 
D1 Andriuţă  G.- este bun proiectul datorită  faptului că  marea majoritate a copiilor plecau 

în ora, deci educa ţie nu se mai putea face îns ă  acum cu programul acesta ... Ar trebui s ă  se 
facă  un punct al Poliţiei Locale acolo. 

D1 Primar - acolo întrevăd o posibilitate de amenajare a unei carnere, unde s ă  stie un 
cetăţean că  va găsi în permanenţă  o persoană  de la Poliţia Locală . 

D1 Andriuţă  G.- de asemenea, fiind un cartier agricol acolo ar trebui g ăsită  o soluţie 
pentru vinderea de produse agricole. 

T)1 Priniir - trehirie 	re 	naQtei-r c hrii 	1niti iieritrii Pete 9fliil 	eQt9 eczte Pit9 riiri 

zona industrială, suntem pe un proiect pentru zona Cernicari pe partea din dreapta la intrare 
vom încerca s ă-i ducem pe to ţi comercianţii acolo, nu cred că  vom avea posibilitate financiară  
să  ne gândim de un proiect pentru pia ţa din Nicolae B ălcescu, dar în 2018 dacă  ne dorim eu 
zic că  am putea realiza tot acolo o piaţă  angro, spaţii sunt acolo unde este un spa ţiu de joacă  
fiind o zonă  destul de nefolosită . 

D1 Papuc P. - dac ă  tot a venit vorba de cartier: Ce informa ţii ne puteţi da despre strada 
Ana Ipătescu? 

D1 Primar - strada Ana Ip ătescu va intra în lucru pân ă  la finele anului 2017. Avem dej a 
564 mii lei si vom încerca pe o finan ţare de la bugetul local si Consiliul jude ţean să  demarăm 
lucrările pe str. Ana Ip ătescu, de la pod pân ă  în capăt. Oricum este posibil s ă  mai intrăm cu 
ceva plombări. 

D1 Viceprimar, Pintilie D ănuţ  - oricum se va face în dou ă  faze: trebuie s ă  continuăm 
canalizarea pentru ape pluviale care se duce de la Dispensar în cap ăt. 

D1 Andriuţă  G. - as dori să  găsim o soluţie de semnalizare a intersec ţiei de la Profiriu, noi 
am început un studiu cu sensul giratoriu dar am în ţeles că  este o problernă  cu mutarea statuii 
dar trebui să  se facă  ceva, măcar semaforizată . 
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D1 Prirnar - aa curn a ţi văzut în luna rnartie la sfârit, noi arn votat bugetul, bugetul 
pentru investi ţii este 27 rniliarde de lei vechi, suntern deja pe final si atribuire de contracte 
pentru Bdul Victoriei, Stefan cel Mare str. Ana Ip ătescu vrern s ă  intrărn si în cartier la ANL-
uri. Este un proiect pe care îl avern în vedere, dar nu în 2017, iar sensul giratoriu nu este o 
lucrare de rnici dirnensiuni fiindc ă  trebuie rnutată  statuia si traficul greu care nu prea perrnite, 
sper până  la întâi ianuarie s ă  avern centura orau1ui finalizat ă  si apoi vorn putea spera ca 
Nicoreti, Transilvaniei să  fie nite străzi bune. 

Nu rnai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanirnitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea 

tarifului de transport si depozitare deeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi 
practicate de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci 

Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Prirnar - Ordonan ţa 48/20 1 7 exclude începând de acum pân ă  la 1 ianuarie 2018, acea 

taxă  de 80 lei, pentru noi este un lucru extraordinar. M ăcar 6 luni de zile s ă  nu avern irnpactul 
acesta atât de dur asupra bugetului local care nu ne-am gândit la o dimensiune atât de mare a 
transportului rnenajer indiferent cât de pesimist ai fi. Era firesc dat fiind faptul c ă  la ultirna 
edinţă  am aprobat un pre ţ  pentru transport. 

D1 Papuc P.- i acela era destul de mare. 
D1 Primar - da, acurn o s ă  diminuărn acel pre ţ  tară  80 lei. 
D1 Papuc P. - cred c ă  erau multe unit ăţi adrninistrativ —teritoriale care erau destul de 

afectate. 
D1 Viceprirnar, Pintilie D.- problema era c ă  se ducea gunoiul pe cârnp. 
D1 Papuc P. - s-a luat o m ăsură  la nivel naţional. 
D1 Prirnar - da, este posibil ca s ă  mai fie prelungit si după  întâi ianuarie. 
D1 Bulhac C.- din ceea ce am citit din pres ă  reiese că  acea taxă  este impusă  de Uniunea 

nrn ti1t rn - a far 700 mii t1rn fl? 7 

D1 Papuc P.- da în condi ţiile în care nu facem o selectare a deeuri1or de rninim 30% 
D-oara Secretar, Fotache V.- 25 0/. în 2017, 35% în 2018 si 45% în 2019. 
D1 Bulhac C.- aici trebuie s ă  lucrăm mult. 
D1 Primar - pe data de 17 avem o întrunire privind taxa de habitat si vă  invit la 

dezbaterea public ă  în sala Petrovici, orice idee este bun ă, este o problemă  comună, gândiţi-vă  
că  toate orae1e din jurul Tecuciului au crescut taxa de habitat. Sunt m ăsurile Camerei de 
Conturi care ne spun foarte clar c ă  salubrizarea orau1ui trebuie finan ţată  nurnai din taxele 
speciale de habitat persoane fizice si juridice. 

Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Nerriaifiind alte discu ţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei.. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedij.t de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
Bulhac 	staI)in 	 Fotache Va1ica 


