
ROMANIA 
JUDEŢL'L GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI  
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ  

19.06.2017 
Încheiat astăzi, 19.06.2017, în şedinţa de îndată  a Consiliului local al Municipiului 

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

Dl. Pre şedinte de şedinţă, Diaconu Vasile — declară  deschise lucrările şedinţei şi dă  
cuvântul doamnei Secretar pentru a face prezen ţa. 

Domni şoara Secretar, Fotache Valerica - la şedinţa de astăzi participă  17 consilieri locali 
din totalul de 19, lipsesc motivat doamna consilier Diaconu Petronela Monica şi domnul 
consilier Matei Dragomir Lucian, drept pentru care şedinţa de îndată  a Consiliului Local, de 
astăzi, este statutară . 

Dl Preşedinte de şedinţă, Diaconu Vasile - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-verbal 
de la şedinţa de îndată  a Consiliului Local din data de 09.06.2017. 

Dl Pre şedinte de Şedinţă  - supune dezbaterii procesul-verbal din 09.06.2017. 
Nu sunt interventii. 

, 

Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 09.06.2017. 
Se înregistrează  16 voturi "pentru" şi 1"abţinere"( dl Martin C. M. nu a participat la 

lucrările sedintei din 09.06.2017. 
Dl. Preşedinte 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. 766 / 16.06.2017, cu urm ătoarea 

ordine de zi: 
1.Proiect de hot ărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în 

domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul public al statului. 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri situate în str. Cuza Vod ă  104A din 

.d.omeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil(teren) situat în str. Gheorghe Petra şcu 

64-66 din domeniul privat al municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului preliminar privind închiderea 

procedurii de lichidare şi radierea Societ ăţii PIEŢE -ZONE VERZI S.A. Tecuci la care 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci are calitatea de ac ţionar unic. 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 şi Anexei 3 la H.C.L. nr. 
63/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activit ăţi culturale al Municipiului Tecuci, 
aferente anului 2017. 

Nu sunt interventii 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru" . 
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Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre 1)rivind  acordtil Consiliului 
Local Tecuci pentru preluarea în clomeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri 
aflate în domeniul public al statului 

Preşedintele de şedinţă , dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Prirnar - aici este necesar un astfel de proiect dat fiind faptul c ă  pe străzile dintre 

Hîrlescu si Bran există  staţie de pornpare a Apelor Rornâne, acetia din lips ă  de lichidităţi nu 
pot efectua nici un fel de lucrare. Avern nevoie de aceste sta ţii să  încercăm să  le modernizăm 
pentru c ă  pe cele două  străzi sunt problerne de inunda ţii, iar sisternul de ape pluviale ne face o 
rnare problern ă  acolo, durnneavoastr ă  veţi hotărî dacă  este sau nu de bun augur ca acestea s ă  
intre în proprietatea noastr ă . 

D1 Papuc P.- cunosc situa ţia este bine c ă  s-au luat aceste măsuri. 
Nu mai 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 ărâre privind trecerea unor 

bunuri situate în str. Cuza Vod ă  104A din domeniul public al municipiului Tecuci, în 
domeniul privat al acestuia. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - suntem doar la o lună  si jumătate de Iarmarocul Moldovenesc, acele spa ţii 

din tablă  improprii în care îi desfaoar ă  activitatea cei care cornercializeaz ă  produsele agro-
alimentare trebuie s ă  le dăm o altă  faţă, vor fi construcţii din beton. 

D1 Diaconu V. - pe ce societate se vor face aceste investi ţii? 
D1 Primar - în prim ă  fază  vor fi pe Societatea Zooland, care va solicita autoriza ţie de 

demolare, urmând ca ele s ă  fie preluate de c ătre c.U.P.. 
D1 Diaconu V. —nu ar fi mai bine să  gândim un plan si pentru Piaţa de la Cernicari s ă  o 

mutărn în obor? 
D1 Primar - cei de la Piaţă  au două  targheturi pe anul acesta: finalizarea Pie ţii din Zona 

industrială  si demararea Pie ţii de la Cernicari în partea din col ţ, vom face o Piaţă  angro pe 
partea dreaptă  si nu o vom muta în obor. 

D1 Diaconu V. - era mai simplu, zic eu, de mutat în obor plus de asta acolo avem ap ă, 
utilităţi. 

D1 Primar - Oborul ne-am gândit c ă  va putea capta tot ce înseamn ă  evenimente pe viitor, 
nu neapărat bâlciul, acolo va fi un punct destul de important al nostru pentru a da o alt ă  
imagine si dimensiune, încercăm pentru început să  schimbăm acele construc ţii din tablă, după  
aceea vom intrai pe alei, renovare garduri. Ne gândim ca orice este activitate cultural ă  din 
Tecuci să  fie acolo, pentru că  este un spaţiu limitat, si se poate adapta ca s ă  nu mai folosim 
centrul orasului sau alte zone ale Tecuciului. 

D1 Diaconu V. - nu era mai util s ă  trecern oborul la Piaţă . 
D1 Primar - orice este posibil. 
D1 Diaconu V. - ar trebui gândit pentru c ă  piaţă  si obor care au cam ace1eai obiecte de 

activitate si atunci poate ar fi util ca s ă  facem ca să  nu mai încărcăm C.U.P.-ul cu investi ţii si 
activităţi, ca să  le delimităm aceste activităţi. 

2 



Dl Primar — noi avem două  proiecte în care este inclus ă  si Societatea Zooland s ă  sperăm 
că  avem cam acelea ş i puncte de vedere, iar în momentul în care vor prinde un contur o s ă  
discutăm. 

D1 Andriuţă  G. — Piaţa de la Cernicari, dac ă  se poate, să  o facem cu împrejmuire si cu 
plată . 

Dl Primar — la Cernicari, anul acesta, va fi împrejmuit si vor fi dou ă  alei asfaltate ş i 
piatră, urmând dac ă  pe viitor î şi va găsi utilitatea si lumea va veni din ce în ce mai des acolo 
iar cei de la Pie ţe vor încasa ceva bani acolo şi îşi vor permite să  facă  investiţii se va face 
acoperi ş , grupuri sanitare. În acest an va fi doar împrejmuire, dou ă  alei asfaltate intrare-ie şire, 
pentru a putea fi muta ţi cei dinspre Matca. 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind trecerea unui 

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

Pre şedintele de şedinţă , dl Diaconu Vasile — dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Primar — cei de la Ap ă  Canal, ne pregătim pentru proiectul doi al lor, un proiect de 

dimensiuni la fel de mari ca şi primul, iar toate terenurile trebuie trecute în domeniul public 
pentru a face investi ţii altfel nu se poate demara proiectul fără  ca suprafe ţele de teren s ă  nu 
intre în domeniul public. 

Dl Papuc P.- aici a ş  interveni la domni şoara Secretar pentru c ă  aici ne-aţi trimis prima 
dată  că  intră  din privat în public, după  aceea din public în privat şi apoi erata că  de fapt este 
din privat în public. De ce nu ne-a ţi trimis proiectul aşa cum trebuie de prima dată? 

D-ra Secretar, Fotache V. — a fost o gre şeală  de tehnoredactare, titulatura proiectului era 
trecerea din domeniul privat în domeniul public, gre şeala a fost doar la articol. 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 4 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

; raportului preliminar privind închiderea procedurii de lichidare şi radierea Societăţii 
PIEŢE -ZONE VERZI S.A. Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are 
calitatea de actionar unic 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile — dă  citire proiectului de hot ărâre şi aş  vrea să- 
i dăm cuvântul dlui Postolache C. pentru a face o prezentare pe scurt a situa ţiei aflate. 

Dl Primar- este momentul în care pe lâng ă  clădirile pe care le-am recuperat trebuie s ă  
recuperăm şi celelalte, iar fosta Societatea Pia ţă  se termină  şi redevenim proprietari acolo. Eu 
zic că  este unul din proiectele foarte importante. 

Dl Postolache C., lichidator Societatea Pie ţe Zone Verzi S.A.- am prezentat Consiliului 
Local un raport preliminar pentru închiderea procedurii de lichidare şi am descris în linii mari 
operaţiunile efectuate până  la această  dată. În 27.04.2017 Consiliul local Tecuci a aprobat 
cumpărarea de către U.A.T. Municipiul Tecuci a unor imobile, a fost achitat pre ţul şi s-a 
încheiat un protocol de predare-primire între vânz ătoarea Pie ţe Zone Verzi si U.A.T. 
Municipiul Tecuci, ocazie cu aceast ă  sumă  de bani au fost stinse pasivele societ ăţii aflate în 
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)ichidare,în sensul c ă  Consiliu)ui local i s-a restituit capitalul social, aportul asocia ţilor, sumele 
îrnprurnutate si impozitele si taxe)e locale datorate. La acest rnornent societatea aflat ă  în 
)ichidare nu mai are obligaţii, cu excep ţia unor obliga ţii care rnai reiese acurn C ătre bugetul de 
stat, în rest se terrnin ă  operaţiunile ocazie cu care ain propus Consiliului Local s ă  predărn si 
bunurile rărnase în urrna lichid ării pe baza unui protocol urrnând ca actul de proprietate s ă  fie 
protocolul de predare-prirnire si rezoluţia Registrului Corner ţului, la finalizarea lichid ării cu 
ocazia căreia voi face un raport prin care voi solicita creditorului Registrului Corner ţului în 
care să  precizeze c ă  bunurile rămase în urrna lichidării si care se cuvin asociatului unic UAT 
Tecuci sunt următoarele: valoarea acestor bunuri este undeva la 3225080 (valoarea de inventar 
a lor), ele într-adev ăr au fost amortizate pân ă  la 3 1 .05, iar valoarea net ă  rărnasă  este de 
3065664. Totodată  pentru finalizarea lichid ării rnai sunt două  probleme pe care le întâmpin eu 
i pe care le-am discuta cu reprezentan ţii municipalităţii cu privire la cesiunea unor crean ţe - 

la acest moment la societatea Pie ţe Zone Verzi are dou ă  mari categorii de crean ţe una de la 
Societatea Pie ţe Prest Tec avem de încasat o creanţă  de 29750 lei ce reprezint ă  o factură  
neachitată  la care ei nu au bani la acest moment, iar banii în loc s ă  vină  Societăţii Pieţe Zone 
Verzi să  fie cesionate către Municipiul Tecuci şi să  îi încaseze ei cu titlu de venituri din 
lichidare (la momentul când vor avea bani), deci nu maip1 ătete societ ăţii af1ate în lichidare ci 
p1ătete ac ţionarului. 

D1 Fărcă anu G. - este corect? 
D1 Postolache C. - din punctul meu de vedere da, pentru c ă  contractul de cesiune de 

creanţă  este prevăzut de lege, codul civil, în alt ă  ordine de idei toate sumele care r ămân în 
urma lichidării se cuvin tot ac ţionarului maj oritar, fiind capital de stat nu se impoziteaz ă  sub 
forma veniturilor din lichidare persoane juridice si ca atare creanţa existentă  este si creanţă  
netă. In aceste condi ţii Municipiul Tecuci să  încaseze acea sum ă  de 29750 lei peste o lun ă, aa 
a spus dl Grosu, pentru a termina eu toate opera ţiunile. In altă  ordine de idei am avut diverse 
procese, în jur de 20 si mai bine, de-a lungul anilor pe rolul instan ţelor de judecată, am 
promovat diverse ac ţiuni cu privire la debitorii care nu i-au achitat sumele pentru chiriile din 
piaţă( mese, tarabe), penalit ăţile contractuale, ele se af[ ă  în executare silită, mai sunt totodată  
două  societăţi în procedura insolvenţei si nu putem radia debitul decât s ă  existe o hotărâre 
judecătoreasc ă  de radiere a societ ăţilor aflate în procedura insolven ţei si ca atare aceste crean ţe 

_- le propun să  le încaseze, în măsura în care exist ă  posibil, tot UAT Tecuci tot cu ace1ai titlu, s ă  
fie cesionate cu titlu provenite din lichidarea persoanelor juridice. 

După  ce întreprindem aceste demersuri, cu aprobarea dumneavoastr ă, pot să  închei 
bilanţul de lichidare si ne mai întâlnim cu un raport final întrucât societatea Pie ţe Zone Verzi 
nu are cornisie de cenzori si potrivit legii o s ă  solicit aprobarea raportului final Consiliului 
Local Tecuci. 

D1 Diaconu V.- mai sunt procese în derulare sau sunt crean ţe certe? 
D1 Postolache C.- la acest momente1e sunt crean ţe litigioase fiind la executare, o parte 

din ele, iar două  creanţe în procedura insolven ţei la care nu se ştie dacă  se ia vreun ban de 
acolo, dar conform codului fiscal nu le putem scoate decât când se pronun ţă  o hotărâre de 
radiere a societăţii. 

D1 Diaconu V.- este o problem ă  economică  nu juridică?, cine preia din cadrul Primăriei? 
serviciul contabil, nu juridic. 



D1 Postolache C.- natur ă  juridică  rnai este unul singur care în rejudecare, pentru c ă  un 
debitor a decedat arn solicitat instan ţei —Judec ătoriei Tecuci - pentru c ă  era o persoană  fizic ă  
autorizată  care nu are patrirnoniu si potrivit legii întinderea este asupra persoanei fizice care a 
decedat, de aceea am solicitat introducerea în cauz ă  a motenitori1or. Judec ătoria Tecuci rni-a 
respins am făcut apel, iar în urrna apelului instan ţa a trirnis în rejudecare. Pe considerentele 
expuse de Tribunalul Gala ţi, Judecătoria Tecuci trebuie s ă-1 reintroducă  în cauză  pe acel 
rnotenitor care a preluat activul decedatului. 

D1 Diaconu V.- cred c ă  nu sunt surne rnari. 
D1 Postolache C.- c ă  sunt mari sau rnici procedura este aceeai, nu le po ţi terge până  nu 

există  o sentinţă  definitivă  sau o stare de insolvabilitate pronun ţată  de către un executor. 
D1 Oancă  S.- care a fost rulajul total de la noua societate c ătre societatea pe care a ţi 

lichidat-o în to ţi aceti patru ani? Care a fost rulajul c ătre Primărie? Ce sume aţi încasat si ce 
surne aţi vărsat către Prirnărie. 

D1 Postolache C.- deci dumneavoastr ă  aţi vrea totalul încas ărilor, eu vă  pot da în procente 
94-95% a fost c ătre Primărie pentru că  au fost un contract de împrumut de 365rnii lei, 
dividendele din 2012, tot felul de obliga ţii datorate. 

D1 Oancă  S.- înţelegem că  scarnatoria aceasta a costat municipalitatea, dac ă  în luna 
februarie avea profit de 3 miliarde în martie 2013 avea un miliard în minus. Toate acestea sunt 
cheltuielile plătite din banii publici, de aceea m ă  interesa totalul, v ă  rog să  mi-1 prezentaţi. 

D1 Postolache C.- nu a costat municipalitatea, o s ă  vi-1 prezint atunci când voi depune 
raportul final. In 2013 Consiliul Local Tecuci prin HCL 79/24.05.2013 a aprobat dizolvarea si 
lichidarea Societ ăţii Pieţe Zone Verzi. In acel rnoment dumneavoastr ă  eraţi consilier local? Aţi 
aprobat aceast ă  dizolvarea si lichidare? 

D1 Oancă  S.- la sedinta respectiv ă  nu am fost primit, am fost exclus, pentru a treee 
scarnatoria f ără  probleme. Vă  rog să  ne prezentaţi suma cu cheltuielile totale f ăcute din banii 
publici pentru că  cineva va trebui s ă  răspundă . 

D1 Postolache C.- în urma acestor opera ţiuni si dizolvarea societ ăţii erau pe un SRL acum 
toate bunurile cu protocolul pe eare îl ve ţi aproba astăzi intră  în proprietatea municipalit ăţii, 
moment în care nu mai poate fi executat silit de c ătre nirneni. 

Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se îriregistrează  13 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 5 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 

1 si Anexei 3 la H.C.L. nr. 63/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activit ăţi 
culturale al Municipiului Tecuci, aferente anului 2017. 

Preşedintele de şedinţă, dl Diaconu Vasile - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Nemaifiind alte discu ţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
Diaconu Vasik, 	 FotachV ţjerica 
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