ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCALPROCES - VERBAL
ŞEDNŢĂ DE ÎNDATĂ
17.07.2017
Încheiat astăzi, 17.07.2017, în şedinţa de îndat ă a Consiliului local al Municipiului
Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, ora 17 00
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - potrivit art.47, alin.3 din Legea nr.215/2001
trebuie s ă alegeţi un nou Preedinte de sedintâ pentru sesiunea de ast ăzi.
Din totalul de 19 consilieri locali în func ţie, la sedinta de ast ăzi participă 12, lipsesc
motivat dl/dna. consilier : Andriu ţă Ghiţă, Coman Florin, Hulea Mitic ă si Papuc Petru, iar
Dumbravă Ani Rodica , Dumitriu Gina si Diaconu Vasile sunt în concediu de odihn ă drept
pentru careedinţa de îndată a Consiliului Local de ast ăzi, este legal constituit ă.
D1.Martin C.M.- Propun pe dornnul Croitoru Cezar preedinte de sedintâ.
D1.Croitoru C - Refuz şi-1 propun pe dl.Bulhac Constantin preedinte de sedintâ.
Se supune la vot propunerea ca dl Bulhac Constantin s ă fîe preedinte de sedintâ pentru
astăzi.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
D1. Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin - precizeaz ă că a fost la map ă procesul
verbal de la şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 11.07.2017.
D1. Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 1 1.07.2017
Nu sunt intervenţii.
Se înregistreaz ă 1 1 de voturi ,,pentru i 1 ,,ab ţinere (dl.Oanc ă Samir).
D1. Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin - d ă cuvântul domnului Primar pentru a da
citire Dispoziţiei de convocare a sedintei de ast ăzi.
Se supune la vot ordinea de zi si se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
D1. Primar - d ă citire Dispoziţiei de convocare nr. 848/ 17.07.2017, cu urm ătoarea ordine
dezi:
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind inodificarea
anexelor nr.5, nr.7, nr.9 din H.C.L. nr. 95/15.05.2017 privind tarifele ce vor fi practicate
de Societatea Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L.Tecuci pentru unele activit ăţi din
serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci.
D1.Oanc ă Samir - Nu am avut la dispoziţie timpul necesar pentru citirea proiectelor
acestea fîind transmise acurn cateva ore.
D1.Primar - Având în vedere modifîcarea tarifuluui de transport si depozitare în noul
depozit de deeuri conform de la Br ăila, de la 49 lei/to fără T.V.A la 123,46 leilto fără T.V.A,
e normal s ă se modifîce unele preţuri din serviciul de salubrizare men ţionate în anexele 1-3
din prezentul proiect de hot ărâre.

D1.Oancă Samir —Imi păstrez opinia exprirnat ă în cadrui dezbaterii publice de ast ăzi si vă
rog să gasim soluţii pentru realizarea unei gropi de gunoi în localitatea noastr ă pentru a nu
mai fi nevoiţi să transportărn, la costuri ridicate, deeuri1e la Br ăila.
D1.Primar - Este dreptul dumneavoastr ă să nu votaţi acest proiect de hot ărâre.
D1.Oancă Sarnir —Adunărn 50 de oameni pe cartiere si cu acordul de la mediu s ă
ajungern la construirea unei noi gropi de gunoi la Tecuci, c ăci nici-o reglementare nu poate
interzice construirea unei gropi de gunoi în curtea noastr ă .
D1.Bulhac Constantin —Este bine c ă, prin O.U.G. nr.48/2017, Guvemul României
suspendă până la data de 01.01.2018 aplicarea taxei de mediu în valoare de 80 de lei /to far ă
T.V.A., astfel se diminueaz ă cheltuielile incluse în tariful de transport si depozitare deeuri
municipale cu peste 5% pe o durată mai mare de 3 luni.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru i 1 abţinere (Samir O.)
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
ectif.cării bugetului de venituri
S.R.L.Tecuci.

si

cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rate

Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru i 1 abţinere (Sarnir O.).
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e sedintei declar ă închise lucrările sedintei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Bu1hpti

Secretar
U.A.T. Municipiul Tecuci
jr.Fotache Va erica
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