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MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL-  

PROCES-VERBAL 
ŞEDINŢA ORDiNARĂ  

31.08.2017 
Încheiat astăzi, 31.08.2017, în şedinţa ordinară  a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 

care are loc în Sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 16 00 .  

Dl. Preşedinte de şedinţă, Diaconu Vasile — declară  deschise lucrările şedinţei şi dă  
cuvântul Secretarului pentru a face prezen ţa. 

Domnul Baraş  Vasile, care ţine locul domnişoarei Secretar Fotache Valerica - la şedinţa 
de astăzi participă  19 consilieri locali din totalul de 19, drept pentru care şedinţa ordinară  a 
Consiliului Local, de astăzi, este statutară. 

Dl Preşedinte de şedintă, Diaconu Vasile - precizează  că  a fost la mapă  procesul-verbal 
de la şedinţa ordinară  a Consiliului Local din data de 28.07.2017. 

Dl Preşedinte de Şedinţă  - supune dezbaterii procesul-verbal din 28.07.2017. 
Dl Papuc P. — la pagina 5 din procesul verbal, a ş  dori să  se facă  modificarea, s-a trecut 

salariul minim de 10450, iar el este de 1450. 
Dl Diaconu V.- s-a trecut un zero în plus, este o gre şeală  de tehnoredactare se va 

modifica. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 28.07.2017, în forma modificat ă . 
Se înregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Preşedinte de şedinţă. Diaconu V.— dă  cuvântul domnuiui Primar pentru a da citire 

Dispoziţiilor de convocare a şedintei de astăzi. 
Dl Primar — dă  citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1103 / 25.08.2017, cu următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli şi 

—a Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii şi surse de finanţare al U.A.T. 
Municipiul Tecuci, pe anul 2017. 

2. Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017 la Societatea RAMPA RATEŞ  S.R.L. Tecuci. 

3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 105/25.05.2017 privind acordarea 
burselor de performan ţă  şi a burselor medicale pentru elevii din înv ăţă.mântul preuniversitar 
în anul scolar 2016 -2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta ţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico- 
economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire, în vederea 
înfiinţării unui centru social multifunc ţional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul 
Tecuci, judeţul Galaţi" 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotiza ţiei anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, 
membru fondator al Grupului de Ac ţiune Locală  "Anton Cincu Tecuci", pentru func ţionarea 



asociaţiei în conforinitate cu Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei, în conforrnitate cu 
Hotărârea Judec ătorească  din 16.1 1.2016. 

6. Proiect de hot ărâre privind aprobare actualizare Strategie de dezvoltare durabil ă  a 
Municipiului Tecuci, jud. Galaţi, 20 1 7-2027. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea docurnenta ţiei de avizare a lucr ărilor de 
intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare Gr ădiniţa nr. 
12, Tecuci, jud. Galaţi. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare asigurare finan ţare de la bugetul Iocal pentru 
categoriile de lucr ări care nu se finan ţează  de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul 
Reabilitare grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jude ţul Galaţi. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta ţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare Gr ădiniţă  cu 
program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galaţi. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul MODERN[ZARE BULEVARDUL VICTORIEI. 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de 
Asistenţă  Socială  Tecuci, a itnobilului din Tecuci, strada Ion Petrovici nr. 5(fost 1 Decembrie 
1918, nr. 73), zona Parc Central, C6. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 Contractul de concesiune nr. 
1 03 1 60/07. 1 1 .20 1 1 încheiat între Municipiului Tecuci si Compania de Utilităţi Publice 
Tecuci S.R.L.. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  a unui bun 
imobil (teren), apar ţinând domeniului privat aI inunicipiului Tecuci situat în municipiului 
Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 13 1. 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spa ţii pentru sedii partide. 
15. Informări, interpelări, petiţii. 
Se completează  ordinea de zi, conform Dispozi ţiei rir. 1 108/30.08.2017, cu urm ătorul 

proiect de hot ărâre: 
Proiect de hotărâre privind trecerea suprafe ţei de teren de 216432 mp din domeniul 

public aI municipiului Tecuci în domeniul public aI judeţului Galaţi si administrarea 
onsi1iului Judeţean Galaţi. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea de mai sus. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind rectificarea 

bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investi ţii publice pe 
grupe de investi ţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017. 

Preşedintele de şedinţă., dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Dl Diaconu V. - are avizele de la comisiile de specialitate. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  15 voturi pentru i 4 ab ţineri( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. R., 

dl. Hulea M. si dl. Papuc P.) 
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D1 Primar - ap ărea acolo suma de 26 mii lei, construirea Rampei si a s ălii de aici, a 
putea completa cum si de cine a fost iăcută  lucrarea, dar dacă  nu au fost de acord de aceea nu 
au votat. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATE Ş  
S.R.L. Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre, iar Ia 
comisii s-a discutat si are avize proiectul. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  15 voturi pentru i 4 ab ţineri( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. R., 

dl. Hulea M. si dl. Papuc P.). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind completarea H.C.L. 

nr. 105/25.05.2017 privind acordarea burselor de performanţă  si a burselor medicale 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2016 -2017. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Primar - în priină  formă  nu au fost menţionate bursele pe fiecare categorie si s-au 

împărţit exact la suma aprobat ă . 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi Ilpentru. 
Se trece la punctul 4 a1 ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare, 
modernizare, extindere si dotare clădire, în vederea înfiinţării unui centru social 
multifuncţional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul Tecuci, j ude ţul Galaţi. 

Preşedintele de şedinţă., dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Dl Diaconu V.- este vorba de terenul de pe str. Transilvaniei, în spate la Miatour. 
D1 Primar - Transilvaniei este zona care deţine ca si locatari un număr destul de 

important de persoane vârstnice si cred că  locaţia a fost aleasă  în funcţie de numărul sau de 
comasarea acestor persoane vârstnice într-o anumit ă  zonă. Vor fi clădirile cele trei care vor fi 

—reabi1itate, este si un centru de socializare, vor fi multe puncte atractive pe care persoanele 
vârstnice îi vor putea petrece timpul liber si viaţa de zi cu zi nu va mai putea fi un calvar 
pentru dânii. Va putea fi folosit cu siguranţă  si pentru cazurile extreme unde noi st ăm foarte 
prost, în caz de calamit ăţi noi nu putem folosi decât la Colegiul Spiru Haret— sala de sport si 
Colegiul Naţional de Agricultură  - sala internat, iar aceste cl ădiri vor putea sprijini populaţia 
în ca.z de calamităţi în Municipiul Tecuci. 

D1 Diaconu V.- să  sperăin că  va primi si finanţare. 
D1 Primar - nu este un proiect uor. 

Nu mai 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 aprobarea 
cotizaţiei anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, membru fondator al Grupului de Ac ţiune 
Locală  Anton Cincu Tecuci, pentru func ţionarea asocia ţiei în conformitate cu Actul 
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Constitutiv si Statutul Asocia ţiei, în conformitate cu Hot ărârea Judecătorească  din 
16.11.2016. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - d ă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Papuc P. - am văzut acolo că  se p1ătete o taxă  de 3 lei pentru fiecare persoan ă  din 

municipiul. Asociate sunt si Asociaţiile de locatari, acestea cum plătesc? 
D1 Diaconu V.- 100 lei/an. 
D1 Papuc P.- ia de la locatari sau cum? 
D1 Primar - fiecare membru al asocia ţiei va avea o cotă  parte. Vreau să  vă  citesc exact 

din scopul si obiectivele asociaţiei, poate cei de faţă  cunosc sau nu, spun că  este cel mai 
important lucru ca s ă  stiti ce îi dorete/propune această  asociaţie. Discuţii au mai fost acum 
câteva luni de zile când iniţiator era domnul Diaconu V. 

D1 Diaconu V.- iniţiator aţi fost tot dumneavoastr ă  
D1 Primar - dă  citire scopului si obiectivului avut de Asocia ţie Asociaţia are ca scop 

reaiizarea de pioiecte de dezvoltaie utbană  atât în zona administraţiei publice locale cât şi în domeniul privat 
prin intermediul agenţilor econoinici şi a societăţii civile, având ca obiectiv prioritar dezvoltarea cartierelor 
nărginaşe ale Municipiului Tecuci din punct de vedere economic, social şi de inliBstruclură  pentiu 
egalizarea şanselor lutuior cetăţenilor Municipiului Tecuci. Pentiu realizarea acestor obiective, asocia ţia în 
co1aborare cu partenerii sociali va piomova proiecte ce vor 11 iealizate cu prec ădere cu finanţăii din fonduri 
europene dar şi din resurse proprii. Obiectivele asociaţiei sunt: 

i. Consolidarea parteneriatului public-privat, prin piomovaiea abord ării integlBte si multisectoriale a 
dezvoltării comunităţii urbane a Municipiului Tecuci atât în sectoiul pub1ic, în sectoiul piivat si a societăţii 
civile ca principali factori interesa ţi în realizarea unor obiective comune de dezvoltare iocal ă; 

2. Identificarea nevoilor locale în scopul înt ăririi capacităţii de dezvoltare a comunităţii; 
3. Identiiicarea si proinovarea utilizării eilciente a resurselor locale ale comunit ăţii nrbane(fizice, 

umane si financiare); 
4. Susţinerea iniţiativelor locale prin slimulaiea paiticip ării active a populaţiei locale la planillcaiea, 

luarea deciziilor si implementarea slrategiei de dezvoltare locala 

5. Elaboraiea unei sliategii de dezvoltaie locală  integiBtă, ptezentaiea punctelor taii si punctelor slabe 
ale acesteia în cadtul unei SWOT, piezentareaunui planlocal de ac ţiune cu stabilirea obiectivelor pe termen 
ung, mediu si scurt, cu accent pe obiectivele prioritare în dezvoltarea rnunicipiului; 	. 

6. Promovarea colaborăru cu alte entităţi adtninislrative sau organizatonce care pe vutor pot contribui 
prin proiecte concrete la dezvoltaiea unei zone melropolitan a Municipiului Tecuci; 

7. Participarea în programe de dezvoltaie si elaborarea proiectelor necesare acces ării fondurilor 
europene pe diferitele axe de flnan ţare ce se vor deschide succesiv, Asocia ţia asigurând ,cu ajutorul 
specialiştilor în domeniu, consultanţa si sprijinul în promovarea, derularea sus ţinerea proiectelor; 

8. Efectuarea demersuiilor necesare ob ţinerii finanţării proiectelor ce vizeaz ă  conservarea 
dezvoltarea patrimoniului urban din punct de vedere cultural, economic, social, instruirea actorilor 
sociali penlru îmbunătăţirea organizatorice în administrarea si dezvoltarea comunit ăţii urbane. 

9.Reprezentarea unitar ă  a intereselor comune comunităţii locale în raport cu adminislra ţia publică  
cenùalâ, organiza ţii neguveinainentale si terţi, pe plan intem si intemaţiona1 şi realizarea unor pioiecte 
comune pentiu a sprijini dezvoltarea viitoare a comunit ăţii; 

10.Participarea activă  elicientă  la procesul de modemizare si descentralizare a adminis(ra ţiei pub1ice 
din România si pentruiidicaieapeimanentă  a capacităţii si abilităţi administiative a comuriităţii urbane 
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Acest GAL poate accesa, sau prin intermediul lui se pot accesa fonduri europene pe axe 
deschise, atenţie foarte mare nu vom putea intra pe proiecte cu ace1eai axe, dar GAL ne poate 
ajuta pentru proiecte de mici dimensiuni. Consider c ă  si cei care au aderat la acest GAL sunt 
societăţi cunoscute destul de bine în Tecuci, vor putea veni cu idei/ sugestii, din câte am 
înţeles GAL deţine un sediu destul de bun are toate premisele ca s ă  funcţioneze la capacitate 
maximă . Imi doresc din tot sufletul ca acest proiect s ă  prindă  contur pentru a aduce cât mai 
mulţi bani comunităţii tecucene. 

D1 Diaconu V. - am exprimat punctul meu de vedere si la comisie, într-adev ăr iniţial am 
participat chiar la prima întrunire a ini ţiativei grupului pentru formarea GAL-ului, am sus ţinut 
acest GAL si Consiliul Local, dar consider că  proiectul are unele neclarit ăţi pe care consider 
că  ar trebui să  le discutăm. In primul rând, durata acestui GAL este nelimitat ă  iar contribuţia 
Consiliului Local ar trebui să  fie începând de . . . .la data de.. . (nu se precizeaz ă) până  la data 
de..., iar propunerea mea este să  nu depăşească  anul 2020, când se închid aceste axe de 
finanţare, urmând ca ulterior cei care vor fi în Consiliul Local s ă  dea o altă  hotărâre privind 
contribuţia. 

A stabili o contribuţie pentru următorii 10-20 de ani, nu se precizeaz ă  cât timp aceast ă  
contribuţie este valabilă  si când începe. Pentru acest an este valabil ă  pentru cele 3 luni sau nu? 

In al doilea rând, ţinând cont că  ceilalţi asociaţi din această  Asociaţie aduc 100 lei!an, 
astfel cei 12 membrii fondatori aduc o contribu ţie de 1200 leilan, iar Tecuciul în jur de un 
miliard două  sute bani vechi, raportui este c ă  cei care aduc 1% din fonduri controleaz ă  5 1% 
din Asociaţie, iar Consiliul Local care aduce 99% din fonduri propriu-zis controleaz ă  49%, 
iar din ceea ce am înţeles toate GAL-urile, aşa prevede legea (49% trebuie s ă  aibă), consider 
că  noi trebuie să  stitn banii consiliului local pentru ce sunt folosiţi, iniţial ideea a fost ca 
Consiliul Local să  asigure un sediu şi să  asigure utilit ăţile. Din ceea ce am în ţeles de la 
celelalte GAL-uri unii spun că  e un leu pe locuitor, iar al ţi spun că  trei lei de aceea nu ştiu care 
este adevărul si suma. 

D1 Primar - sunt GAL-uri unde este si un euro. 
D1 Diaconu V.- probabil, dar nu sunt stabilite clar curn se vor îinp ărţi aceste fonduri, cât 

se va folosi pentru cofinan ţarea proiectelor si cât pentru cheltuieli curente. In momentul în 
care nu ai decât 49% din acţiuni reprezentantul, respectiv domnul Primar, nu poate să  

—contro1eze - cum se împart acei bani. Dac ă  ei nu merg pe cofinanţare si se cheltuiesc toţi 
pentru cheltuieli curente( deplas ări, studii)? Acum am văzut că  erau activităţi culturale, 
sportive etc. nu  cred că  acesta este rolul unui GAL. 

D1 Primar - pot avea. 
D1 Diaconu V.- din acest punct de vedere sunt mai multe neclarit ăţi, ar trebui să  fie mai 

clar precizate, de aceea si la comisie m-am abţinut si am vrut să  le precizez. Nu sunt împotriv ă  
dar consider că  atâta timp cât dăm o sumă  de bani, noi Consiliul Local, în fiecare an ar trebui 
să  ştim ce se face cu acea sumă  şi dacă  este folosită, nu aş  spune exact, pentru interesul 
Consiliului Local pentru că  probabil se va împărţi si la ceilalţi asociaţi sau firme dar cât de cât 
cheltuielile să  fie relevate. Promovarea a fost slab ă, am fost la prima si sunt dezamăgit de 
modul cum s-a constituit si nu am mai fost invitat niciodată, dei am fost singurul consilier 
prezent la grupul de ini ţiativă  de constituire, însă  s-a facut într-un grup închis, dup ă  părerea 
mea, si nu destul promovat. 

D1 Oancă  S.- am înţeles că  Consiliul Local a mai votat înfiinţarea unui GAL. 



D1 Diaconu V.- GAL urban nu poate s ă  fie. 
D1 Oancă  S.- există  un GAL ce a primit cofinanţare de la Tecuci? 
D1 Diaconu V.- dacă  aveţi vreo informaţie certă, vă  rog altfel discutărn de zvonuri. 
D1 Oancă  S.- propun un amendament pe care doresc s ă-1 supuneţi la vot astfel Dac ă  în 

primele 24 de luni de la înfiin ţare nu produce concret un proiect înf ăptuit/început să  restituiţi 
finanţarea Consiliului Local. 

D-na Dumbravă  A.R.- măcar să  o stopăm. 
D1 Primar - la orice proiect studiile de fezabilitate trebuie achitate, nimeni nu poate sti de 

la început dacă  acel proiect se finalizează  cu seinnarea unei cereri de finan ţare, a unui contract 
de finanţare din partea statului sau a organismelor europene. Nu ai de unde s ă  stii pentru că  îţi 
doreti să  realizezi ceva îns ă  nimeni nu poate să-ţi garanteze 100% c ă  vei si realiza acel 
proiect, este un risc, dar noi ne dorim si facem tot ceea ce ne st ă  în putinţă  - dar putem stopa. 
Logic dacă  p1ătete 40 mii lei ca si studiu de fezabilitate de unde să  îi dea înapoi? 

D1 Căpraru Valeriu, preedinte Federaţia Naţională  GAL din România - sunte ţi într-o 
gravă  dezinformare. Tot ceea ce a spus doinnul Primar acolo este o ini ţiativă  lăuclabilă  a 
acestui GAL, pe care eu o apreciez, se refer ă  la infrastructura social ă  ceea ce înseainnă  
persoane de toate neamurile, fără  acte de identitate, integrarea socîal ă  a rromilor şi a tuturor 
persoanelor. Vorbini de aceast ă  cotizaţie, nu aş  vrea să  vorbesc de rău, dar o să  plătiţi înapoi 
pentru că  vine Curtea de Conturi si v-o impută. Atât timp cât ea nu este destinat ă  clar si la 
obiect printr-o expunere de motive într-o hot ărre a consiliului local că  este destinat ă  unei 
strategiilconceperil pl ăţii daţi banii înapoi. Orice alte informaţii privind GAL vă  stau la 
dispoziţie gratuit. 

D1 Oancă  S.- aţi primit vreo finanţare din bani publici? 
D1 Căpraru V.- răspunde că  da, în perioada 2007-20 1 3 am adus 10 milioane de euro în 

judeţul Galaţi prin trei GAL-uri. 
D1 Oancă  S.- aş  dori să  supuneţi la vot amendamentul făcut. 
D1 Bara V., care ţine locul domnioarei Secretar - atâta timp cât în proiectul de hotărre 

nu se stabilesc alte reguli, deci se aloc ă  bani conform unui proiect de hotărre nu putem să  îi 
luăm înapoi după  ce GAL-ul a cheltuit pentru anumite proiecte, nu este legal amendamentul. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentat ă. 
Se înregistrează  15 voturi pentru i 4 abţineri (dl. Coman F., dl. Diaconu V., dl. 

Matei D.L. si dl. Mîrza V.C.). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobare 

actualizare Strategie de dezvoltare durabil ă  a Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi, 2017-
2027. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărre. 
D1 Papuc P.- s-au mai f ăcut intervenţii si s-au mai dat nite bani pentru aceste Strategii, 

vreo 700milioane pe la Bucureti din câte stiu. 
D1 Primar - este o confuzie, strategia a fost întâi dezb ătută  conform dezbaterii publice cu 

privire la aceasta. Aceast ă  strategie nu ia nici un ban în plus, în forma stabilit ă  în octombrie s-
a dat un acord de principiu. 

D1 Papuc P.- la aceasta nu se dă  bani? 
D1 Primar - s-au pl ătit banii. 



D1 Diaconu V.- de ce trebuie aprobat ă  în Consiliul Local dacă  ea a fost plătită? 
D1 Prirnar - ea în form ă  generală  a fost discutat ă  în octombrie-noiembrie 2016 si s-a dat 

un acord de principiu. 
D1 Diaconu V.- se putea plăti pe un acord de principiu? 
D1 Primar - banii c ătre acea firmă  nu au fost daţi, atunci s-a discutat de surna de bani care 

ar costa si acum vedem rezultatul modific ărilor care s-au făcut pe acea strategie. Exist ă  la 
compartimentul Fonduri Europene venită  strategia nouă, prevede toate modific ările din punct 
de vedere a1 investiţiilor din Municipiul Tecuci în perioada 20 1 7-2027, apar inclusiv Spitalul, 
investiţiile de pe străzile din Tecuci, centura Tecuciului. 

D1 Oancă  S.- a mai fost realizat ă  o strategie în mandatul precedent, au fost studii de 
fezabilitate plătite si nerealizate - pentru ce arunc ăm banii? O să  ne întrebe tecuceanul c ă  de 
ce eti consilier? 

D1 Primar - puteţi afirma că  un proiect cu finanţare indiferent că  e de la Guvern sau bani 
europeni s-au plătit studii de fezabilitate si acest proiect a fost respins? Ave ţi astfel de 
informaţii da sau nu? 

D1 Oancă  S.- ain informaţii că  au fost plătite miliarde pe studii de fezabilitate care nu au 
mai ajuns niciodată  nicăieri sau pe strategii de dezvoltare. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  11 voturi pentru şi 4 împotrivă ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. 

R., dl. Hulea M. si dl. Papuc P.) si 4 abţineri (dl. Coman F., dl. Diaconu V., dl. Matei D.L. si 
dl. Oancă  S.), 

Se trece la punctul 7 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a Iucrărilor de interven ţii si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Il Reabilitare Grădiniţa nr. 12, Tecuci, jud. Gala ţi. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - Grădiniţa nr. 12 face parte din acele instituţii de învăţământ care nu are aviz 

de liincţionare, la fel şi Grădiiiiţa nr. 17. Avem nevoie ca şi copiii din Nicolae Bălcescu,, 
populaţie care se va bucura în perioada următoare de un lucru extraordinar într-un an de zile s-
a putut ajunge de la studii de fezabilitate la seinnarea contractului si finanţare pentru proiectul 

—ansa T -un proiect care aduce Tecuciului 1$ milioane de lei, o sumă  importantă, nu ştiu în 
ultiniii 30 de ani când un proiect a fost de asemenea dimensiune si în urma unei munci de 
excepţie au participat chiar cet ăţenii din Nicolae Bălcescu, nu este un proiect care serefer ă  în 
exclusivitate pentru populaţia de etuie rromă, doar 20% din proiect este cuprins. In cadrul 
proiectului vorbim de reconversie profesional ă, de reabilitări a două  clădiri. 

D1 Oancă  S.- reconversie profesional ă  îi învaţă  pe oameni ce? 
D1 Primar - clădirile în urma acelui proiect sunt Scoala nr. 7 si clădirea ce a aparţinut 

Colegiului de Agricultură  acolo va fi un centru de reconversie profesional ă, sunt oameni cu 
venituri reduse care vor încerca prin preg ătire profesională  să  îi înveţe altceva, să  pornească  o 
afacere de mici dimensiuni - spun c ă  este un câtig extraordinar pentru Municipiul Tecuci 
aceste 18 milioane de lei. Grădiniţa nr. 12 ca si Grădiniţa nr. 17 sunt fără  aviz de funcţionare, se 
va investi în ele -deja pentru Gr ădiniţa nr. 17 am primit acceptul din partea statului c ă  ne vor 
finanţa cu 2900000 lei (vechi) si urmează  în toamnă  Grădiniţa nr. 12. 
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Pentru Grădiniţa nr. 17, s-a pus o întrebare în comisie, întrucât aici scrie modernizare dar 
proiectantul are posibilitatea s ă  ofere două  alternative nu are sens s ă  introducem reabilitarea 
unei clădiri pentru a băga aproximativ 30 miliarde într-o cl ădire deja făcută, avem un spaţiu în 
care administraţiile precedente i-au dorit acolo o cl ădire si să  ne bucurăm că  noi suntem cei 
care putem să  facem în zona industrial ă  o grădiniţă  de la zero, aa cum o finalizăm pe 
Grădiniţa nr. 1 din interiorul Şcolii D. Sturdza, vom mai face si acolo în zona industrială . 

D1 Oancă  S.- cu toţii susţinem proiectul acesta, ce înseanin ă  si ce le propunem oamenilor 
prin reconversie profesional ă? 

D1 Croitoru C.- îi învaţă  anumite meserii: tractorist, tinichigiu 
D1 Primar —întrebarea nu este la obiect cu proiectul nr. 7 vorbim despre ansa V care 

nu este prezentat ast ăzi pe ordinea de zi,cu privire la reconversie se va face un studiu se va 
vedea meseriile care sunt necesare în Municipiul Tecuci si sunt oameni care îi va aduce la un 
anumit nivel pe cei care vor s ă  înveţe aceste meserii 

Nu mai sunt intervenţii.. 
Se supune Ia vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unaniniitate de voturi pentru. 
Se trece 1a punctul $ aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobare asigurare 

finanţare de la bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finan ţează  de Ia 
bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul Reabilitare grădiuiţă  cu program prelungit 
nr. 17, Tecuci, judeţul Galaţi. 

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 9 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Reabilitare Grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. 
Galaţi 

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 10 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul MODERNIZARE BULEVARDUL 
VICTORIEI. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Papuc P.- în expunerea de motive apar nite valori, iar în calculul anexat când vine 

defalcat - construc ţie,montaj - apar alte valori, care sunt cele reale? 
D1 Diaconu V.- s-a pus o virgulă  greit. 
D1 Primar - exist ă  o greea1ă  de tehnoredactare lucrarea va ajunge undeva de un milion 

nouă  sute mii lei, ne-o dorim într-un timp cât mai scurt, proiectan ţii au găsit ceva probleme la 
podul de peste Tecucel care în urma inundaţiilor a fost subrezit, iar cheltuielile de reabilitare 
nu sunt foarte importante, ci undeva între 30-35 mii lei. Lucrarea va intra cu acceptul 
dunneavoastră  în linie dreaptă  cu finanţare de la bugetul local, va fi o lucrare multianual ă, nu 
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o vom suporta numai în anul 2017, s ă  sperăm că  cel care va câtiga lucrarea se va mica foarte 
repede pentru c ă  avem nevoie de un bulevard reprezentativ în Municipiul Tecuci, vorbim de 
tronsonul de la rond (Romtelecom) pân ă  la statuia CFR care se va intersecta cu Mihail 
Kogălniceanu proiect ce va începe cred de s ăptămâna viitoare. 

D1 Papuc P.- trebuie să  se verifice si să  fie corectat pentru c ă  aa cum s-a prezentat pe e-
mail nu este în regulă . 

D1 Primar - toată  documentaţia inclusiv proiectul DALI există  dacă  dorete cineva să-1 
vadă . 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 11 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind trecerea unui 

imobil(teren) situat în str. Gheorghe Petracu 64-66 din domeniul public al municipiului 
Tecuci, în domeniul privat aI acestuia. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V.- este vorba de clubul pensionarilor pentru care a expirat termenul si se 

pre1ungete, întrucât nu se mai poate face act adi ţional. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei 

1 Contractul de concesiune nr. 103160/07.112011 încheiat între Municipiului Tecuci si 
Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

vânzării prin licitaţie publică  a unui bun imobil (teren), aparţinând domeniului privat aI 
municipiului Tecuci situat în municipiului Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 131, 

- 	Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre 
Dl Papuc P. - pentru activit ăţile culturale pe care municipalitatea le face ar trebui acolo 

lăsat ca loc de parcare pentru parcul crâng. 
D1 Primar - activităţile culturale sau de altă  natură  de mari dimensiuni ce vor avea loc 

în Municipiul Tecuci în perioada următoare dorim să  modernizăm Oborul foarte bine întrucât 
este un spaţiu definit, acolo vor ap ărea în perioada urm ătoare nite transformări, vom duce 
inclusiv scena acolo, zilele Tecuciului se vor duce acolo si vom elibera toată  zona din centru. 
Până  nu vom găsi o sursă  de finanţare pentru Parcul crâng, acolo este o mare problem ă  cle 
fananţare dat fiind faptul că  avem si luciu de apă  care nu este eligibil iar financiar ar trebui s ă-1 
suportăm noi tot ce este acolo. 

La acest moment nu intră  în lista noastră  de priorităţi pentru următoarele investiţii 
acolo, este un loc foarte frumos, foarte bun dar dat fiind întinderea nu avem surse financiare 
chiar dacă  ne-am dori acolo sunt investiţii majore, v-am spus tot ceea ce va fi activitate 
culturală  o vom muta către obor unde va arăta foarte bine. 
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D1 Papuc P.- din câte ştiu a fost un proiect, dar v ă  spun că  acea parcare de acolo zic c ă  
nu este bine să  o dăm este în zonă  centrală  cu trafic intens. 

D1 Primar - pentru Parcul crâng ideal ar fi o parcare în jurul acestuia pentru c ă  o 
persoană  ar trebui s ă  traverseze o sosea destul de populat ă  si folosită, nu ar fi extraordinar s ă  
ai parcare pe partea cealalt ă. Eu ştiu foarte bine proiectul vechi nu s-au investit sume pe el, am 
văzut doar nite p1ane - în acel proiect se dorea în primul rând modernizare, ar ăta rezonabil. 
Ei aveau nevoie ca acea suprafaţă  de teren să  fie un teren viran, se putea lua finan ţare dacă  
acolo nu era parc - proiectul era undeva la 5 milioane de euro cu parc ări de jur împrejur - 
numai acolo să  nu apară  că  a fost parc dacă  era m1atină  si atunci ne garanta cineva c ă  luam 
finanţare. 

D1 Diaconu V.- la fosta Grădina Zoologică  era un studiu de fezabilitate pl ătit ca 
patinoar, când s-a închis societatea Pie ţe Zone Verzi SA- care era numai pe partea de Gr ădină  
Zoologică. Nu s-ar putea împărţi ca să  nu mai amestecăm partea de lac si să  facem un proiect 
separat numai zona Gr ădinii Zoologice si eventual să  fructificăm acest proiect care avea studiu 
de pe timpul domnului priinar Finkelstain când societatea era undeva tot la Pie ţe? Există  
studiu de fezabilitate si din ceea ce am vorbit cu dl Postolache acest proiect s-a predat la 
1ichidare pentru că  au fost active de vreo 600 milioane care erau studii facute si care el a 
trebuit să  le treacă  pe pierderi, acest proiect a existat pe zona Gr ădinii Zoologice, putem 
începe doar o bucată  partea care a fost a Grădinii Zoologice. 

D1 Primar - acum în toamnă  se vor deschide axe de finanţare si pentru parcuri, să  
vedem dar trebuie s ă  ne gândim că  Tecuciul nu are un buget chiar atât de mare încât s ă  putem 
oferi o cofinanţare, să  putem face o prioritizare atât de mare. 

D1 Diaconu V.- dacă  facem doar hârtii si nu investim.. 
D1 Primar —toată  Iista de investiţii va fi la vedere, vreau s ă  o verificaţi. 
D1 Diaconu V.- noi vindem din patrimoniu Consiliului Local, patrimoniul UAT -ului 

dar banii acetia ar trebui folosiţi pentru dezvoltarea anumitor zone. 
D1 Primar - cu siguranţă  vor fi folosiţi pentru investiţii. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  15 voturi pentru i 4 împotrivă ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. 

dl. Hulea M. si dl. Papuc P.). 
Se trece la punctul 14 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind închirierea unor 

spaţii pentru sedii partied. 
Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre 
D1 Diaconu V.- vreau să  precizez clar, fiind vorba si de ALDE, că  noi nu am facut cerere 

să  primim un alt spaţiu noi avem un contract pe spa ţiu pe care 1-am primit acum două  luni în 
care am investit nite bani pentru cur ăţenie, reparaţii curente si altele, nu am fost consulta ţi. 

D1 Primar - în momentul în care noi am oferit Maior Genoiul nr. 3 proiectul care este 
prezentat de domnul maior Benea de la ARAP nu exista pentru Municipiul Tecuci, toate 
partidele politice au fost invitate c ătre acea locaţie din Maior Genoiu nr.3, urmând - datorit ă  
nevoilor Grădiniţei nr. 17 care nu are aviz de func ţionare spaţiul unde era Partidul Naţional 
Liberal - să  treacă  pentru grupa de 0-3 ani la Gr ădiniţa nr. 17. 

D1 Diaconu V. - aproape imposibil grupurile sanitare s ă  fie autorizate vreodat ă, vorbim 
de locaţii noi nimeni nu dă  autorizaţie sanitară  pe locaţie de genul acesta. 
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D1 Primar - avern un fost local de gr ădiniţă  ce ne-a fost cedat de o familie fără  
rnotenitori care poate în orice moment, cu mici îmbun ătăţiri, să  primească  această  grupă  de 0-
3 ani. Având în vedere si proiectul celor de la ARAP care este un proiect unic în Moldova si în 
ţară, care ar fi un câtig din punct de vedere financiar pentru Tecuci gândi ţi-vă  ce ar însemna 
cel puţin 100 angaj ări la situaţii de urgenţă . 

D1 Diaconu V.- nu era corect s ă  fim si noi consultaţi care aveam contract pân ă  în 2018 
acolo, să  fim chemaţi, să  discutăm? 

D1 Primar - primiţi un spaţiu mai pozitiv. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  1 5 voturi pentru şi 4 abţineri(dl Coman F., dl. Diaconu V., dl Matei 

D.L. si dl. Mîrza V.C.). 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hotărre privind trecerea suprafe ţei 

de teren de 216432 mp din doineniul public aI municipiului Tecuci în domeniul public al 
judeţului Galaţi si administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Dl Primar —noi ne-am subscris în proiectul de închidere a Rarnpei Tecuci, proiectul va fi 

a Consiliului Judeţean Galaţi dat fiind faptul că  este proiectul lor una din cerin ţe este să  fie 
proprietari asupra acelei suprafe ţe de teren, deci Consiliul Jude ţean va închide Rampa ei vor fi 
cei care vor coordona activitatea acolo pe o perioadă  ce o vom vedea în proiectele lor de 
închidere. Tot ceea ce am strâns pe cei 5400000 vor fi folosi ţi pentru o perioadă  de 20 de ani 
în modernizare urmând ca tot ce se va face în Ramp ă  inclusiv o staţie de sortare si de transfer 
să  fie cota-parte a Primăriei Tecuci în această  asociaţie Ecoserv Galaţi. 

Dl Oancă  S.- în perioada până  la finalizare dumnealui îl va încredin ţa către anumite 
firme. 

Dl Primar - către Ecoserv.. 
D1 Oancă  S.- care este suma alocată  pentru închidere? , presupun că  este vorba de multe 

miliarde. 
D1 Primar - nu din banii tecucenilor, vor veni de la Consiliul Jude ţean. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează18 voturi pentru i 1 ab ţinere(dl. Oancă  S.). 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Intreb ări, interpelări, petiţii. 
D1 Diaconu V. —am o peti ţie a unor cetăţeni de pe str. Fdt Izvor, care sunt prezen ţi i în 

sală, în momentul în care s-a f ăcut strada Izvor a fost un tub acolo care traversa strada si a fost 
scos, toată  apa care vine de sus si de pe str. Izvor coboară  pe Fdt Izvor si inundă  aceste 
proprietăţi. La capăt este linia ferată, am fost acolo si am văzut, este total neîngrijită  sunt serpi 
si au si serpi în locuinţe, de asemenea în zona aceea este o cultur ă  de ambrozie care este foarte 
periculoasă  si creează  aceeai senzaţie ca la astm. A vrea domnul Primar ca aceast ă  problemă  
să  fie prinsă  ca investiţii dacă  s-ar putea până  încep ploile, există  acolo posibilitatea de a 
monta un tub de a vedea care este situa ţia între Izvor si Fdt. Izvor si eventual discutat cu 
cetăţenii de acolo ca santurile să  fie din nou îngrijite pentru c ă  sunt pe fundătură  nite santuni  
făcute de apă . 
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O altă  problemă  este legată  de parcări, insist în continuare pentru parc ările din zona pie ţei 
să  fie taxate efectiv am fost si am discutat într-o joi la pia ţă  toate parcările de la taxiuri, cineva 
le-a numărat si a spus că  sunt 28, toate erau goale Poli ţiştii locali păzeau aceste intersec ţii si 
parcări goale si toată  lumea se învârtea. Am discutat cu acei poli ţişti, 1-am sunat si pe domnul 
Moraru, care din p ăcate nu mi-a răspuns, ca să  vadă  că  aa era - poate am creat prea multe 
locuri de taxi în piaţă, poate trebuie redimensionate si am o problemă  pe zona central ă  tot se 
dau amenzi în spate la Raiffaisen unde exist ă  o parcare, chiar eu personal de mai multe ori am 
primit amenzi pentru că  nefiind posibilitatea să  parchezi în zona central ă  acea parcare nu este 
marcată, ar fi cazul s ă  facem o ieire pe unde este calea de acces pentru a putea fi folosit ă  
întreaga parcare si marcată . 

D1 Primar - vizavi de Fdt. Izvor mâine la sedin ţa de analiză  cei de la biroul drumuri vor 
primi ca sarcină  verificarea situaţiei de pe Fdt. Izvor să  vedem care ar fi investi ţia la acest 
moment acolo, dar până  nu am un punct de vedere aI aparatului de specialitate nu m ă  pot 
pronunţa. Cred că  deja am o cerere pe birou din partea duinnealor si o să  le răspund în termen 
legal si atunci vor primi informaţii sau dacă  nu veţi primi informaţii prin domnul consilier 
1)iaconu V. 

D1 Moraru M.- locurile de parcare erau goale pentru c ă  taxiurile erau în deplasare si tot 
dumneavoastră  trebuie să  stabiliţi. 

D1 Papuc P.- sala mare a Priinăriei mai este funcţională?când va fi funcţională? 
D1 Primar - undeva la sfritu1 anului 2018, începutul anului 2019. 
D1 Papuc P.- UPU la Spital îl inai face ţi? 
D1 Primar —cei de la Spital au proiect si noi vom participa la investi ţia lor, ei au proiectul 

si au prins în buget si investiţia. 
D1 Papuc P.- ce şanse sunt cu noul Spital? 
D1 Primar— 150%. 
D1 Papuc P.- despre PUG ce ne puteţi spune? 
D1 Pnmar - suntein avansaţi. 
Dl Papuc P.- cameră  de consiliu când faceţi?, trebuie să  acordăm audienţe. 
Dl oancă  S.- s-au mai iniţiat demersuri pentru recuperarea prejudiciului din perioada 

2012-2016? Care sunt ele? 
- 	Dl Primar - doinnioara Secretar este în concediu, iar dac ă  sunteţi interesat face ţi o 

adresă  si vă  vom răspunde, instanţa va hotărâ. 
D1 Diaconu V.— trebuie să  propuneţi si să  votaţi următorul Preedinte de sedintâ si pentru 

ce perioadă. Propun pe o perioadă  de trei luni 
D1 Câmpanu T. - propun Preedinte pe dl consilier Martin Cristinel Mihai. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerea domnului Cmpanu T. si pe o perioadă  de trei luni. 
Se înregistrează  unaiiimitate de voturi pentru, drept pentru care Preedinte de sedintâ 

pentru următoarele trei luni este dl consilier Martin Cristinel Mihai.. 
Nemaifiind alte discu ţii, preedinte1e de sedintâ declară  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
iaconuasi1 / 	 lerica 
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