ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

S

PROCES VERBAL
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ
11 . 09. 2017
Încheiat astăzi, 11.09.2016, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului local al
Municipiului Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T Municipiul Tecuci, orele 1600.
D-nul. Preedinte de sedintâ, Martin Cristinel Mihai - declar deschise lucr ările sedintel,
rog pe domnioara Secretar s ă facă prezenţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din num ărul total de 18 consilieri locali în
funcţie, motivat de faptul c ă potrivit Ordinului Prefectului nr. 218/30.08.2017 a încetat de
1rept, înainte de expirarea duratei normale, mandatul de consilier local al domnului Coman
Florin, sunt prezenţ i 17, 1ipsete motivat domnul consilier Buliga Bogdan - drept pentru care
edinţa de astăzi este statutar ă.
D1 Diaconu V.- domnul consilier Coman F. a atacat în instan ţă Ordinul Prefectului.
D-uoara Secretar, Fotache V - potrivit art. 2 din Ordinul Prefectului acesta devine
executoriu de la data comunic ării.
D1 Preedinte de Sedintâ, Martin Cristinel Mihai - supune dezbaterii procesul-verbal a
edinţei ordinare din 31.08.2017.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 31.08.2017.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
D1. Preedinte de sedintâ, Martin C.M.— d ă cuvântul domnului Primar pentru a da citire
Dispoziţiilor de convocare a sedintei de ast ăzi.
D1 Primar - dă citire Dispoziţiilor de convocare rir. 1 161 / 08.09.2017, cu urm ătoarea
rdine de zi:
1 .Proiect de hot ărâre privind trecerea imobilului din Tecuci str. Maior Genoiu nr.3 B
din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Afacerilor Interne.
2.Proiect de hot ărâre privind acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administra ţiei şi Jnternelor prin
Inspectoratul de Jandarmi Jude ţean Galaţi, în domeniul public al Municipiului Tecuci şi
administrarea Consiliului Local Tecuci a imobilului din Tecuci, strada Republicii nr.3.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 1 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind trecerea imobilului
din Tecuci str. Maior Genoiu nr.3 B din domeniul public aI Municipiului Tecuci în
domeniul public aI statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Pre şedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - d ă 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 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărre privind acordul Consiliului
Local cu privire la trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Jandarmi Jude ţean Galaţi, în
domeniul public al Municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului Local Tecuci a
imobilului din Tecuci, strada Republicii nr.3.
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărre.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Nernaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintà declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte d şedinţă,
Martin Cris i eI ihai

Secretar U.A.T.,
Fotache Valerica

