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Încl1ciat ast ăzi, 29.86.20 17, în sedinp ordiriar ă  a Corisiliului lcal al vuriicipiului Tecuci, 
cai-e are 1>c în Sala de sedinte a Î.Â.T. iunicipiui Tecuci, orele 

1. Preedirite de sedintà, Oiacoriu Vasile • declar ă  descl1ise 	crărilesedintei si d ă  
cuvântul doairinei Secretar pentru a face prezeri ţa. 

0cvnnioara Secretar, iotacl1e Valerica - la şedîna de ast ăzi particip ă  18 corisilieri locali 
din lotaltil de 19, 1ipsete nlotivat dornriul consilier 1>apuc Petru, drept pentru care sedinta 
ordinară  a Corisiliuiui 1..oca1, de ast ăzi, este statutar ă . 

l Presedinte de sediat ă, 1iaeonu Vasile - precizeaz ă  că  a fost la inapă  procesul-verbal 
de Ia şedinţa de îridată  a C3risiliiIlui locai din data de 19.06.2817. 

01 Pre şedirite de Şedinţă  supune dezbaterii procesu1-verbal din 19.06.2017.  
Nu sunt interven ţii. 
Se supurie Ia v(3t procestil-verhal de Ia şediriţa ciin: 19.06.2017. 
Se înregistreaz ă  unaniniitate de voturi pentrv. 
i1. Preediate de sedîntà 1iaconu V.— d ă  cuvântul dornnului Privnar pentru a cla citire 

Oispoziţiei cle convocare a sedintei de ast ăzi. 
3l Prin>ar d ă  citire [3ispozi ţiior de convocare nr. 773 / 23.86.2017, cu urn> ătoarea 

ordirie de zi: 
i>ro i ect dc llotărârc privind aprobarca rcguiairicntului rcfcritor Ia rcgirnul fînari ţărilor 

nerarnbursabile alocate de ia bugetul Iocai aI lfuuicipiuIui Tecuci, pentrii activit ăţ i noriprofît 
de iriteres local. 

2. Proiect: de 1>otrâre trivirid acordarea uriui ajutor de urerit ă  doainnei IIi.I...iNT1 
NAA. 

3. Proiect de Ilot ărâre privind aprobarea rectifîc ării bugetului de venituri ş i c11eltuieli 

	

pe ariul 2017 la Societatea Cirnitirvl Eternitatea 	Tecuci. 
-. Proiect de îiotărâre privind rilodificarea si corripletarea I-iCI 30/27. i ().28 l 6 privirid 

(rgai>irea structuiii c1e iriterven ţie în situa ţii & urgenţă  cu ecbipe din cadriil Prirn ăriei 
rnunicipiutui Tecuci si ecilipe ale operaeorilor econonlici din suhordinea Consilivlui local 
Tecuci. 

5. Proiect cle bot ărâre privind aprobarea norinativele proprii de clleltuieli peneru 
ac ţiunile de protocol aie U.A.T. Vuriicipiu1 Tecuci. 

	

6Proiect de 11otă răre privind nodifcarea 	anexei nr. I Ia 	nr. 80/15.09.2016 cu 
rnodifîc ările ulterioare priri IICL ilr• 1/ 1 0.03 .20 i 7 privinci deseirinarea reprezentan ţ iior 
Corisiliuiui local Tecuci în Consiliul de Âdvniriistra ţ ie si Coinisia de evaltiare si asigurare a 
calităţ ii eclvca ţ iei din caclrul unit ăţilor de învăţă iriâiit preuniversitar & stat din ]vi>icipiul 
Tecuci. 



. 	icci de irrc privini 	rca Xorncc 	ruini 	laaint al 
• .Â. . 	lccnci. 

. l>ruieci dc 	rrc privind anudi fcarcu C<rniracieal eai cic cuncesi eanc nr. 
103 l 6(31(37. 1 .2(3 11 îchciat întac Mujllcipi 	cLici si Cinpaniu de 	iiliiă ti Peahl cc Tecuci 

Q. Proicct cic 	tă rârc privi nd aproharea stiulet i cle oporteanieaic, a ca ictu eai de sarci u i 
si a concesaou ă rii prni Iiciiatic peahlie ă  a unui i uii!(icren). a rtinud  ciocriiului privat ai 
rnunicipiului iecuci, situal îra illuiliciplul !ecuci str. IElena 13oarnna, aar.$. 

1 (3.Proiect de hot ă râre privincl transrnierca în l 1osira ă  gratuitâ, pe teraracu limitai, 
Âsociaiiei !raied Crisi iau Â iri •••• ieanu1 Saanariaean a unor heanuri aaiâracl rnearaieipieaieai 
Tcceaci 

J.Proiect de iaot ă râre privind trcccrca uueai iniobil(tcren) si1eaa1 îai str. (31eorgle 
Pctraşeu 64-66 dira doaneuiul paahiic al inuricipiuieai Tecuci, în dorneniui prival al acesania. 

i 2Proiect cle iot ărâre p.rivinci ciesenrarea reprezentarteileu U.A.T. Municipiul Tecuci 
îr Adunarea Geierai ă  a asocia ţ ilor, ia Societatea Conipania cie Uti!it ă i Pubiice 
Tecuci. 

13. Proiect de Iiotărâre privind noclifîcarea iiCF rar. 45v02.08.201 6 privind ciesennarea 
reprezentan ţ ilor consiliu!ui !ocal lecuci îra Coasiiiul de Adniristra ţ ie ai Spitaieaiui lvu.nicipaI 
Ântora Cincu Tecuci. 

14. Proiect cie Iot ărâre privind aprobarea tarifuiui de traasport s i depozitare deeuri 
rneanicîpa!e (rneraajere nepericu!oase) ce vor fî practicate de Societatea iaripa iate 
7ecuei. 

15 .2N[Oiv1Ă [.I, 	PIE Ă 3, PETUI1 
Se conpietează  ordinea de zi conforni 1)ispozi ţiei rar. 777/28.06.201 6 cu uairi ătoarele 

proiecte de hotărâre: 
1 .Proiect de hotărare privincl inodifîcarea )rgaraigrarnei si a Statului de furae ţii la 

Societatea iarrapa Iate 	Fecuci 
2,Proiect dc hot ărâre privirad trecerea eanor irnobile (terenuri) situate în Tecuci, tariaua 

73 diii ciorneniul privat aI rnunicipiului Fecuci, îra c!orneniui ţ uhlic al acestuia. 

Ar 	
3.Proîect de !iotărâre priviracl acordral Corasi!iia!iai Focai ai l\leanicipiuleai Tecuci cu 

privire la arnplasarnentul propus pentru investi ţii[e SvI1) în Tunicipiui Tecuci. 
4.Proiect & hot ărâre privinci aproharea indicatoriior tehraico-eeoraornici pentru 

obiectivui 1odernizare str. l\filail !<og ă iniceariu, tronsonul (3ara cle Sud -• blocuri CI. 
Se areai cornpleteaz ă  orciinea de zi si cu: Proiectaal de liotărârc privinc[ aproharea 

Coratractului cadru de prest ări servicii salubrizare ce va fî încleiat de soc. Coinpania de 
Utilităţ i Publice Tecuci S.1F cei persoarieie,juridice cu rnai nuli de 2() de anga,ja ţ i. 

!)1 i)iacoau V.- ia i,altinui proiect de liot ărâre aa curn este făcnt, raea arn avut tiap s ă -1 
studieaa foarte hiaie, este vorba dc aprobaaea Contraeteaiui cadiei de prest ări servicii salrabrizare 
ce va fi încleiai de SOC. Coanpania cic (Jiilit ăţ i Publiee Teeuci S.1I. cea persoaraete ,juridice cu 
anai anuit de 20 de angajaii, rau se araodifîc ă  tarifui da? 

131 Prirnar - nu sc aodifîc ă  tarifeil, în proiectul iri ţiai spunea că  acest Iucrea o poate face 
Feoţ rest SRL, fiind pre!uat ă  cic Conpariia dc (3tilii ăţ i !>ub!icc accasta va îacheia coniraetul. 

II l3iaconea V.- esle acc1ai tarif pc carc îl practicu si 1Ecoprcst? 
I31 Prinar —da, este 0 inoclificare a nearneiaai sociel ăţ ii earc va îicieia contraciul. 



\u nui s U nl i nter'v','nu 
Sc unc ] v orcliucu cIc zi cu coi ăvi Ic dcrnu sus. 

c iurcuii reuz ă  unanin ilutc dc volu 	cnlru 
c irccc lu plinctul I a1 ordiriii (le î1: Proiect Je 1oi rire 	iiriJ 

ree 	la i(l 	 eranibursabile alocate Je IaI)jcul 
al iiiicipiului ceuci, pcnt ru activit ă ii nuirofit Jc ieics local. 
Ire şcdinicle dc şcdin ţă . d1 Diuconu Vusilc d ă  cilire pioiectu]ui dc iioi ă rârc. 
Nu suni intervelitii. 
Se supunc iu vc>l proicctul dc liot ărâre. 
Se înrcgislrează  unanirnitaie de vnturi penlru. 

Se irecc ia punctul 2 ai ordinii de ii: Proiect Je otărârc privit1d acordarca nnxi 
ajtor dc urgen ă  doairinei MELINTE N AD I A. 

l3reeciîntele de •şediiţă , di Diaconu Vasile -- ci ă  citiie proieclul 	cle bc ărâre, i.r uoinisia 
ecornic ă  a dat aviz .ncgativ cu 	ahţ ineri şi uri vot peritru. 

Dl Andriuţă  & desi, poate o să  firn de acor(l, o s ă  se creeze ctiscu ţ iî că  la unii le (l ăni la 
aiti nu, văd o retrîbu ţ ie fiuniusică  la soţ  si ea lucrează  aici. 

Dl Priinar * este datoria niea s ă  fac un astte1 de proiect, durnneavoastr ă  ve ţ i lua Iioiărârea 
dac ă  veţi da o astfel de finan ţare diri partea Consiliului Ioca1 erecueL 

Dl Viceprîniar, Pintilie D..- cred c ă  o ancbetă  socială  rnult inai an-iplă  rie.-ar fi fost niai cle 
aj utor, 

DI Oanc ă  S.- dacă  înir-adevăr banii aceria ajută  uri copil, c1iiar dac ă  părirtţii au rriaini ş i 
case, copilul are nevoie de interven ţie eu cred că  oricare ar fi fost solicitantul.,. 

D1 Viceprirnar, Pintiiie D.- a ţ i spus hîne niaş ini si case 
DI Oancă  S.- oricare ai fi fost solicitaiitul, este vaiabil si pentru cci care au datorii Ia 

buget, poaie avea o condi ţ ie social ă  rriai înaită  sau necăjit trehuie ajutat, este p ărerea rnea 
D1 Diacorni V.- curiosc cazul, îritânipi ător, îl stïu de rriai derriult arri avut o coniribuie la 

una ciiri c>pera ţ ii ştiu că  au fost foai-te rnuite opera ţ ii  pe care ie-a suporlat acest copil si eu vi.n 
cu rugăniirttea în conlinuaie s ă  facern un leguIarnerie pentru aceste ajutoare peritru a nu rnai 
exista aceste discutii si s ă  firri irritiartiali, iar conforrn lei>uiarnentului s ă  aveni si noi un hutet 
apiobat pentru aeeste cazuii ca s ă  ne încadrni îri acest buget. 

Nu niai siint interven ţ ii. 
Se supune 1a vot proiectLil cle Iiot ărâre. 
Se înregistreaz ă  7 voturi pentrri( Aridriu ţă  G.,DiaconU V,, Durnbravă  A.R,.,Fărcăsanu 

G., i-lulca M., Oarică  S.V. si 1Aatei D,l i 11 ab ţineri(l3ullicrc C., Buiiga B., Croitoru 
C.,Cornan F., Cîrnpanu T., .Diaconu P.1vI,, Durnitr.iu G., Nariin C., Militici G., Aîrza V. si 
Pintitie D. 

Se tiect la pnctn1 3 a1 ordinii de i: Proieet de 11ot ă rre privicci aroJarea 
rcctifică rii 1ugetiiiui de vcnituri si cheltuieli pe anul 2()17 Ia Socictatea Cin-iitiitii 

teruitatea S.R.L. Fect1ci. 
Preşedi.nteie de şeciinţă , di Diaconu Vasile d ă  cîtire proiectuiui de 1iot ă râre, 

it sunl interveii ţ ii. 
Sc supuric Ia vot proiecrul de Iiot ărâ.re. 
Se înregisireaz ă  unaiiiiriieutc cie vo(uri perilrit. 



SÏ 	 I>Ct 11 4 aï (>F(I Iji (I C ii: Proieci (ic >Ot ă  > FC 	in d illodfficarca Si 
ierca i 	i 3</2. i 	ivirid 	3ranirva s 	iririi de iniervenfit ,  în 
atii (ic urent ă  cu eci>ij>e din catiiii Iii>ei 	iici>i.rilnj Teclici si ccI>ipc alv 

ri.Ior c(>n3IniCi dii> subordinea Consiffillui I(ICaI TeCuCL 
PcediricI de edin ă . di I3i coriu Vriiie 	dă  eitirc prujeclu , rii de lioliiliÎYU 

I3I . >coriri V. aici zrin avut riite dicritii ia c>isic rcicrj tor ia acdarcz> uririi spor dc 
ciispoitiv sari aitcuinva s ă  veden> o solritie. nri stiri c ât cstc de icgai. clar ar treIui criinva s ă lie 
ree>j3erisai dac ă  există  vrco posihiiiirite. 

I3I riinar s ă  că ijtă in cadrul icgai pci>tru a îi rccon>pertsa pe ccî care prirticip ă  îrt acesie 
cchipc de irttc.rveniie, dachi prriiecirii se refer ă  sti- ici Iri sciir>harea derturr> iri i ceior patrri 
sociei ătii îr> Corriprinia dc Utiiit ăţ i Prihiice, cieei angajatii nu vor rt>ai fi a [.coprest, I..cogrririp 
sau alte societăgi ei doar ri societăţii Corrtpriniri de tflilità1ti Puhlice, partea eealait ă  per>trri 
eorripeisrirea acestor oarr>eni care au oI.iiga ţ iri să  se prezinte îi>Lrun za nurrdi(irr>p utii peratrri a 
participa ia rnicorarea/divriinriarea dezastrelor care vor avea, vede ţ i în ultirna perioad ă  si 
ten>peraiuriie cresc iar c ăderea de apă  este foarte n>arc întrtin tin>p loarte scrirt, o s ă  înccrcăna 
să  venin> si cri rin bonus pentru aceste persoane. Ii pân ă  Ia acest rnorn.ent i-ari tăcut datoria 
îinpreună  cu reprezentan ţii IvISU. 

I3I .I3iacor>u V.- înainte se reducea irnpozitui, clar arn îngeies c ă  după  noul crid fiscai nu s-ri 
rnai putut. 

Nii rnai sunt i.ratervefltii, 
Se supune ia v(3t proiectui cie iaoirăre. 
Se în.registreaz ă  unaniriaitate de voturi pentru. 
Se trece la pnnctrii 5 aI ordiiii de zi: Proiect Je tot ărâre privind aprolarea 

ioriiativeIe proprii Jc clicltuieli pentru ac ţiiinile de protocol ale U.A.T. lniiicipin1 
Tecuci 

Prc şediniele cle şedingă , dl I3iaconu Vasiie dă  citire proiectuiui de hrii ărâre. 
131 Prirnar -pu ţinc li.A,.-uri au adoptat astfei de proiecte, sunt doar cinci îr> ţară  - pentria 

că  cei de ia Caanera de Conturi vin îra controi îii tîecarc an si cu preten ţii pentru acest forad de 
rrotocoi ain considerat necesar ura astfei de troieci care s ă  stahiieasc ă  dianerisiunea tîec ărei 
cbeituieli în parte, rau vreau s ă  avein discuii, 

131 [3iaconu V.- prohleina pe care an> discutat-o si ia con>isie este c ă  există  o discrepan ţă  
îraire cei cai -e pleacă  într-o depiasaie si ii. se  decontează  17 Iei si ceiiaig:î, 

I31 Prirnar - aan respectai legis]a ţ îa în vigoare. 
Nu rraai sunt iriterventii. 
Se suptine ia vot proiectui de hotărâre. 
Se înregistrează  11 voturi pentru si 7 ab ţineri( dl. Artdriai ţă 	i .. di Coanan I., d-ria 

[)uinbravă  A.. i., dl I3îacoriu V., di [iuiea vi, dl i\Iaiei I3.I... şi dl vIîrza C.).. 
Se treee ia purictul t al oi -diiiii dc zi: Proiect de hotă rre privind tnodi.ticarea ariexei 

nr. 1 la nr. 80/1.09.20I eti inodificârile nlierioa.re prin IIC[. nr. 44/18.03.2017 
privind desetnnarea reprezcntan ţ ilor Consiiirilrii Iocal Tecrici în Corisilirii & 
Adtinistraie si Coanisia dc cvalriare si asigrirare a calităţ ii cducaiei din cadrril 
nriiiă (ir de îuvă tă inânt prcriniversitar de stat din iVIinicipiri1 Tecnci 

4 



I>rc&iicic dc scciMp. dI 	uu \iIc • d citirc 	 'Lih 	dc iot ă rrc in locui 
don 	ior consi Iicri ir•u, 	noi i in jnric 	innu nu ist n 	ii don nu l consi Iier 	ntci, 
donnu consil icr 4n7n 51 clonnul cons l ier (. rooru. 

Xu snnt incrvcnii i. 
Sc S 3UFC l VOt 1 occus1 dc 	rrc. 
Sc îrc.istrcaz ă  15 volun pcutru si 3 	btineri dL Ar ir1ut G., dnn îkimbravà A. R. 

i di ! Îulea iVÎ.. 
Se trece Îa i>unctui 7 ai odinii (ie i: Proiect de i>t ărre privin.d în>cniirea 

onieziatorti!ui stradal infornatizat ai U.A.T. Nlunicipiul Tccuci. 
Preşeiinteie ie şcdinţ , i1 1>iannu Vasiie d ă  citire proiccttilui de hot ă râre. 
1)1 Diaconu V.- consider c ă  acesta esic absolut necesar. 
Nu surit interventii. 
Se supune ia voL proeuu! de !iot ă râie. 
Se înregistreaz ă  unaniniitate cÎe votLlrpentru. 
Se trece ia punctui 8 aI ordinii Ie zi: Proiect de 1iot ărre privind nioiiicarca 

Contraetnlui Ie concesiune nr. 103160/07.11.2011 înclieiat între Nunicipiii1 Tecuci si 
Coinpania de Utîlităţ i Pnbiice Tecuci S.J.J.. 

.Pre şedintele de şedinţă , d1 Diaçoilu Vasile - ci ă  citire proiectuiui de 1ot ărâre. 
Nu sunt interven ţ ii. 
Se supune .la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  15 voturi pentru i 3 al ţineri( dl. Anclriu ţă  G., d-na F)unibravă  A. R. 

i dI !Iulea N4.). 
Se trece ia punctul 9 aI ordinii de zi: Proiect de Iiot ă râre privind aprolarea studiului 

de oportnnitate, a caietului de sarcini si a conccsionării prin Iieita ţie publică  a nnui 
iniobil(teren), aparţinând donieniului privat aI niunicipiulni Tecuci, situat în inunicipiul 
Tecnci str. Elena Boanina, nr.8. 

Preşedinteie cie şedinţă , dl I,3iacoriu Vasile d ă  citire proiectuîui de !ot ărâre. 
Nu suril interven ţ ii. 
Se SLWUriC ia vot î)roectu1 de h.ot ărâre. 
Se înregistrează  15 v()luri pentru i 3 ab ţineri( di. Andriu ţă  G., d-na .f3unhrav ă  A. R. 

şid1[1uleaN4) 
Se trece Ia pnnctui 10 a1 orlinii dc zi: Proiccf tic hot ă râre privind transniiterea în 

folosîntâ gratuită , pe ternien liniitat, Asocia ţ iei Unitcd Cristian Aid - lnunI Saniaritcaii 
a unor bunuri aparţ inând inunicipiulni Fecnci. 

Pre şedinte!e de şedinţă , di I3iaconu Vasiie d ă  citirc proiectului de hot ărâre. 
F)I Andriuţă  G. - cunosc această  asociaţ ie dar si acei utiÎij care a fost reparal si dat la 

416, îns ă  a stat părăsit, dar înapoi nu o să  îl nai vederu dac ă  il fo1osete. 
D1 Fu1ea N4,- riu este casat? 
D1 Anclriu ţă  G. are o va!oare rriic ă  de inventar, ciar nc inai puteanl foiosi de el. 
D! Prirriar - a stat pe dreapta un ari de zilc, ciac ă  una din societă i i-ar fil dorit nu ar fi fost 

nici uii fel de probien ă  ca să  îi priieasc ă, ace şlia de la Nicc)re şti I-au cerut pentru a îi folosi 
avâncl un dispozitiv dc fcui pcle ţ i astti lot cecu ce înscann ă  vegciiie o usucà Ş i lâc pelei 
pentru îneă izirea acelor coiiii cu l)ariciicap. An coris[dcrat c ă  dac ă  stă  pe dieapta nimerii iu 11 
foioscstv, ifiind în stare cle finnctionare ia accsl riioncnt. 

* 



i i 	Cflfl 	]1 	c O 	ri(i icc si 	c 	c !c ia f. 	. 
1 )1 Vicciriinar. 1i O i i c 	- 	oiu vor s 	oacc 
1)1 i)iacorui V- Î-u 1i nc lacc si nuu ă  un scrvicin. 
1 )l Pri niar 	ia. rii ică  si crciic i ic carc îu nii ina peri ru:iă  iin nia i a vcui cc fcc Cu cic. 
l)] Alrintă  G. cstc alcv ă raL c si einorca cra crun era. 
NLi !ruti Sfl!it ruic!\ cutn. 
Se sne ia voi poiccfni de iârc. 
Sc înrcgistrcaz ă  unanimitate de voturi peritru. 
Sc trece ia pinictul 1 1 -al oriinii de zi: Proîect dc liotiïriîre privind trecerea nniii 

irriI(teren) sitxiat în str. G1eoigIc Pctracu 64-66 iin (IOn)eniIII public aI municipiului 
ţ ccnei, în (1oneniuI piivat af accstuia. 

l3rc şcdintele cie şedirrţă . dl [)iaconu Vasiie - d ă  ciire proiccniui de ttot ărârc. 
Nu sunt interveutii. 
Se supune Ja vot proiec(ul de bot ărre. 
Sc îrircgistrează  15 voturi pcntru i 3 ab1ineri( di. Ândriut ă  G., d-na [)umhrav ă  A. R.. 

dl 1tiiea 	.) 
Sc trece !a pnnctxil 12 aI <rdinii de zi: Proiect dc 1otă rrc privind desexnnarea 

reprczcntantnlixi U.A.T. îVlnnicipiul Tecnci în Adiinarea Gcncrală  a asociaiIor, la 
Societatea Conxpania dc UtiIită i PuIIice S.R.L. Tecnei. 

Pre şedintele de edin ţă , c11 [)iaeonu Vasile - d ă  citire proiectuiui de 1.tot ărâre. 
[)1 [)iaconu V.- rog propuneri pentru comisia de num ărare a voturiior. 
[)I Viceprinar. Pintilie [).- propun ca din cornisie s ă  fac ă  partc: Ivlartin C.ivl, 32>untbrav ă  

A si Croitoru C.. 
Nn rnai sunt aîte propuneri. 
Se supune Ia vot cornisia de nurn ărare a voturilor: Martin C.IV1. [)umrav ă  A si Croitoru 

Se înregistrează  urxanirnitate de voturi peritru. 
Preşedintele de şedinţă , di [)iaconu Vasiie - explică  procedura de vot 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot secret proiectuf de liot ărâre. 
In urrna nurn ărării voturilor se ?nregistreaz ă  astfei: din 18 voturi liber exprimate sunt: 14

1. abţ inere şi 3înipotrivă ; iar 1 buletine de vot neîntrebuin ţat. 
Se tiece 1.a pxinctixl 13 al ordinii de zi: Proiect cle Iot ărre privind niodilicarea I -IC 

nr. 5I82.0820I6 ţ)rivind desennarea reprezentan ţilor consilinlni local Tecnci în 
Consîlinl cle Adxninistra ţ ie aI Spitalnlni îVlxxuicîpal Anton Cixxen Fecuci. 

Preşedinteie de şedinţă , di [)iaconu Vasiie - d ă  citire proiectuiui de Itot ă râre, r ă rrxâne 
aceeai contisie si vă  rog să  frce ţi propuneri. 

12>1 IVIalei D.L. propun pe cloninul [)iacc>nu Vasiie. 
Nu inai surrl alte propuiierr. 
Se snpune Ia vot aceea ş i comisie. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se supuue ia vot seciet prorectul de ttol ărâre. 
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ură ri i 	1r cu 	 ri u i 	cu V. 	u \f 	ccrc 	c 
s(fi: diu !S volul- i 	iicr cuuec 	uui 	< 	 i 	ucrc 

1 iu 	rivă 	iur 	iu ]ctiuc de vot 	îiutut. 
Sc trece lu pu cui 14 iiurinii de i.i: Proicc de 	r rc piivind aprobarea 

1e 11-ansport Si depozilare (leseuri i uncipele (nc aere nepceliese) ce vor fi 
j3raC<.eeC dc (3cateee Ranip4a Ieec 	TCCuCi 

Ie şedintelc de seditilà. dI I.conu Vusi?c ci ă  citirc proieciului dc hi ărirc 
[)? Ândriu ă  G. u ş  dori să  stiue ce vom pueee ftice pcc scwt tinep peretru c ă  cre ş tereu 

este de putru ori rnai naerre, cred c ă  o să  veraine cu aceast ă  tax ă  cie habitat mu?t iri ărîtă , 
131 irrear . ob1igaiu reoustr ă  este să  îeecerc ăm să  drnireu ăm nportul pupuin ţ ici dire accastà 

taxă  de !aabitat pc cât posibii, ideeel ar fî să  îiacasă rn cc repreziret ă  taxa de salubrizare, dar 
trebuie să  firn con ştiei dacă  o famiiie ş ieer putea pernaile, vizavi de ceta ce spune ţ i 
ciueaaneavoastră  o cre ştere dc patru ori, 

r)1 Andriu ţă  G. .......o să  suportărre această  c1aeituieel? 
i3! Prirnar —va fî foarte greu. 

• 	D? Oancă  S.- am. anticipat îrec ă  dire toa.mn ă  că  vor fi prohlene si ie vorn suporta to ţ i, 
înţelegena cu toţ ii că  rnandatul actualulu.i. Prinear. actueeiului Viceprierear si a Consilîuiui iocee1 
srent foarte grel.e, pentru c ă  prei.au  muite trăsreăi. lstc cel naai sinpiu s ă  rna,jorcz taxe si 
irnpozite asta arat ă  o lrână  cle 1.a nivele superior. Nu este reorinal s ă  plâtirn noi toţ i pentru 
fanteziile aitora, cred c ă  în faţa  conaun.îtăţii ar trebui să  clăere clovad ă  ia capitolul gureoi n ăcar 
cle dennitate, fîind o probierre ă  gravă . Eu creci c ă  ne asurnăn] rnuite câred iu ăna decizia, peitrre 
că  va costa, nu este reorrnai ca uia niunicipiu s ă  îi iai fa- rà groapă  de gurioi. 

V-aree dat ceavântui i -neu si î1 respect voi genera deziatere puhiic ă  pe subiectui acesta în 
ora ş , dei suit afectate si coinuneie din nordui jude ţu.?ui, Întelegcp cu to ţii că  este o 
escrocherie care eee va purie ,  îre difîcuitate. Dc ce iu avern t ăria să  trecein peste lideri saii s ă  
1.uă rie iiderii de gtelee, c ă  eeu veieît 1a noi când au avut uevoie de vuturi de ia fîecare ciiretre 
partide, să  îi luăn cu noi si să  îi legăn cea lan ţuri de Gtevern ori pleac ă  guvernul ori ne 
respectăn cornunitatea pe care o pâstorim ş i care ne acord ă  încrederca. 

D1 r)iaconu V- v ă  1-o2 să  treceti 1a obiect. 
D1 Oan.că  S.- sunt Îrnpotriva majoi-àrii taxelc)r, an achitat 2rnii de erero unei firnee din 

ucureşti să  facă  ure proiect de înclidere a gropii? Âr trebui s ă  nu înceidena groapa sau s ă  îi 
preluregirn terrneiui de furic ţ ionare pc.ritru Tecuci si să  construirn aîta, 

D1 Priria.ar -- suntern îretr-o situatie foarte dificil ă, iar sernnaiul de alarrn ă  a fost tras înc ă  
de la inceputul riaareciatului. În iot ărârea Consiiiuiui îocaî prirr care se srahilea taxa cle ieabitat 
ş î taxele speci.aI.e, iar dunaieavoastr ă  a ţi aprobat posibilitatea cre şterii acestei taxe în naoinentu] 
îrechiderii tropii de erereoi de Ia iates, iar 4 lei/persoan ă  era oricun sub valoarea reai. ă  claiar ş i 
c .0 cei aproape 50 lti!tonă  gândi ţ i-vă  acuni câead ne vorn duce cu 152 lei!tore ă  pius traiaspoet ş i 
aş  duri ca să  specifîc clai transpori.u1 se va face cu seneireiriorc ă  si cap tiactoe, pentru c ă  tot noi 
uen aprobat îrreprerexi ă  acieizi ţia unrei eap tractur de câtre lampa 2ute, avere de,ja ure sclector 

eaodernizat care va fî dat în foiosiia ţă  în ,ju.rni datei de 20 iulie. .Dac ă  acţiunea noastră  nn oiaş  
enai curat Îrecepe cu tiree va cia roade si vorn şti să  colectâni selectiv g.ureoiul rnerieejei, dac ă  accl 
scicctor va functioeaa ia capacitat•e a şa cuni credeni noi ctlt 1.200-130(3 de roree de guiaoi pc 
lue ă  se vur dinainua siiaitiui, déir trehuie si iauî cn cet ăţeeei să  aveiae o eetituctieae tee ţă  de cci caie 
nu stlu Cc inscarnea ă  a arueaca grenoiul oricue f ără  ee îl selecta. dezireteeesat cleia.i i firnae sueet 
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cc 7( 	diu IîuIc 	: 	cic lc lic ic cuud aic cir iiicu. S 
\ &r •!a Sa fiC S (S 	 i]Ii tî (S 	 v 11 	 LUMMLII Sa BFà, i 

cc t() 	c reuri Ie ca auai u 1 ă  ie sinins, ili d 	ut i dc pc 	ate st di i Ic Si iS vra c ă ru 
Sa Sră i la. costurilc iu cI uS 	r a ca iu S cu ă  iru itră . 	i i-as dcri diu tot sufctu1 

lteu uui i iiu iiu ii 	rco1v cuui a 	cuLui 	oI 	- cluc ă  sprc 7,Oua CSc iiorci Ş i 
?rIriaut în altc 	uic dc cucrcie. lu uoi sc dorcsc !durtc inult uccsle îjiclilderi. accasta estc 
uvcai oisIaiie si ric-o asuui ăui, 

1)I Oanc ă  S.- toat ă  IOITlCa îritcleac c ă  cstc o escrclierie curc iic va costa, cie ce s ă  ric 
dccicl ă  altii? 

l.l Primar •ur puicu d considerat ă  o cscrocl-icrie îa nmcatul în carc îri zoria Tecuci sau 
ona lvoldovei ar fi o iegisla ţie, iar ceiIaIi ar face ultccvu, EU spuri c ă  estc o incapacitatc a 

unor oali]eni care au gândit greit de foarlc rriult tinip pentru c ă  la fel ca i durnrieavoastr ă, ia 
t1 si noi toti, cu sigrirant ă  ş liarii cle actirn 4-5 ani c ă  groapa ]ute ş  se va incliide. 

Di Oaacă  S.- iar expuneni corritinitatea pentru ei 9  l-Iaidcţi să  acţionăni cu dcniriitate noi. 
Di Priniar -în ce o expuaeni? 
Dl Oaacă  S.- la niizeric si suprataxare. 
[)l Priniar ia suprataxare au, fiecare avea posibilitatca s ă  o piană  atunci când ani votat 

taceie d inipoziteie si taxele speciaie peritru ariul 2017, arii spus clar este posibil s ă  creasc ă  
depiride de aoi dae ă  vora găsi solu ţiile aecesare ca aceast ă  taxă  să  nu creasc ă  direct 
propnrţional aa cuai spunea si dorntiul Ândriuţă  de patru ori. Aici au cred c ă  niai există  partid 
politic ci doar corriunitatea tecuceari ă  care ateapt ă  de la tiecare din noi o solu ţie. 

Dl Iiacoriu V.- priraa sedintà facut ă  de comîsia econorriic ă  a fost cu dl Voinea, îri 
clecenii3rie ani rnai aviat iar ăş i o discu ţic si dl Voinca a venit si a prezeritat probieriia în 
iegătnră  ca selectorul si capui de tractor, iar dup ă  calculelc pe care le-arii v ăzut este aproape 
ireal ceea ce a scris acoSo c ă  puteia tiansporla 85 cic curse cu acea serriirernorc ă, deci este o 
utopic să  credern c ă  va face trei curse pe zi cu uri singur cap de tractor. Este o utopic s ă  
crecleni că  seiectorul acela o s ă  aieargă  pentru 9 ma şint care se descarc ă  ziinic acoio, ett cred 
că  o să  averii o niare problera ă  îri raomentui îri care se v ă  încliide efectiv groapa degurioi. Noi 
trehuie să  iuăni niăsuri uraente de a rnai acliizitiotia o semireaiorc ă  si un cao cie tractor r>eatru 
că  cste aproape iraposiiil ca s ă  cărăni cu o singură  niaş iriă  tot guaoiui Tecuciului de l 3(3Otone. 

În ai cioilea rând, tarifnl aceia este rriare ani v ăzut c ă  are o coniponentă  de 80 lei tax ă/ 
Iaediu. ciin ceea ce tiarn taxa aceasta se apiic ă  nuniai gunoiuiui aecoaforrn. De ce la fiecare 
tonă  se aplică  acest 80 iei 9  ciacă  noi îi seiectărri. Ce fei îi select ăra ciac ă  cei cie la 3ră iia rie 
percep aceasta tax ă  de $0 iei/ton ă? 

O niare greeal ă  s-a făcut în uitimii doi ani pentru c ă  arn priiiiit gunoi cu 50 iei/tori ă , cânci 
pateaiT1 să -1 facem l 50 iei si iie asiguram fondurilc pentru investi ţ iiie pe care trebuia s ă  ie 
faceni ulteiior, eia cei niai iaic pre ţ  pentru noi dar uitati an ajuns îa situaţ ia în caie pei-itiu noi 
taxa cic lialitat era nic ă  1a persoanele fizice, îri scliinib ia persoancle juriclice este destui cie 
nre, a fost n ărită  aterant dc51 fie.care peisoari ă  pIăle1c 5i ca perr 	fizică  ucasă  5i 

angajaţ ii de ia firia ă  pl ă tesc 12 iei deja pi ăteau de aiii huni de trei ori nai nriit uceast ă  taxă  cic 
iiabitat, dac ă  se n ărea progresiv probabii c ă  acum nu nai eru iiiipactui a şa ntare. Cied c ă  
aveiii cea iiiai aiic ă  taxă  cle lahitat din zon ă . Problerncie sunt cunnlexc. 

i.3I Viccpririiar. Pint il ic L.- acesta este taiiful, nni nu putein da tiri tarif rnai nic pcltru c ă  
iu uIn facc it ă . 



! i 	riti V.- ri 	ii ciriic ă iiil dricîi laNd dc Fncd i ri e 5  	 hU5à in triFI 

i)! \ccprîFnrir. iri LdiC i.- cstc ri trix ă  pc curc cci dc îri i. ă iîri crccp. ici !ri iî1ri riii 
cslc LISOU PciItnu c ă  îric ă  irii ri VCFn UCepiffl irir. riFn ! ăcut dciricrsri ri c ă trc A Pîvl. (.riiisi u I 
S dc.cu să  nc o rc lril spFii iriu Si ril 5-ri pirnis c ă  ri să  i ri prri ii. inc ă  nu ctc sigur. ri  

1.>? rirnur 	cccri cc riu nc CCnV inc nriu ă  să 	uu1t ă1l clu c ă  Fni Crislă  rilt ă 	rntă  la 
riccsl moment, cslc rin prriiccl ul Consilifflui S ridcteaii 	a1uIi dc în intarc îri riluxiiri doi ani a 
Unci gropi eonlorrric )ri Vaica fvl ă rultii, 

F)! iiricoriu V.- si Consi iiui Sudctiirii a gre ş il pcntru că  groripu trchuiu s ă  lie clecliv 
deschisă , pcntrri c ă  se sliri cie ucurri 5 ani că  sc va închide. 

Nu rnaî surit iriiervcritii 
Se sripune la vol prieri1 de hol ărâre. 
Sc înregistreaz ă  14 vott.ira pentru 	i 	ahtirieri( c11. Andriui ă  G.. d-ria F)urrihrriv ă  Â. i.., 

dl -iuiea M. ş i di Oarică  S.. 
Se lrece la piinctiI 15 al ordinii dc zi: Proîect Ie hotărâre privind noIîficarea 

Organirarnci si a Statntuî Ie fnnc ţiî la Socictatca Iainpa Rates S.R.L. Vccizci 
Preşedinteie de sedin ţà, d! Diaconu Vasiie - d ă  citire proiectuhai de 1jot ă râre. 
I) Prirnar - tocnai pentru acest iucrti se rnodific ă  organigraina, peritru dou ă  posturi de 

oferi profesioniti sî sortatorii. 
1)-na I)urnrav ă  A.i.- as dori si eri o inforrnare, dac ă  se poaie să  o prirnirn noi ca grrip 

PNI., referitor ia cât a costat acest traetor, de uride a fost achizi ţ ionai, câi costă  reparaţia i•ui 
hănuiesc că  are ne.voie de îrnbrin ătăţ ire, ateptăni riit informa ţ ii 

Nu rnai suit iraterventii. 
Se supurie Ia vot proiectui de hot ărâre. 
Sc înregistreaz ă  1 5 volriri pentrif i 3 ab ţineri( dl. Aadriuţă  G, d-ria I)urnbrav ă  A. R. 

idiiulea1VI.). 
Se treCe ia pnneiz1 16 aI ordinîi Ie i: Proiect dc hot ărrc privind treccrea nnor 

noIi2e (terezniri) sitnate în Veczjci, tarlana 73 Iîn doxnenizil privat aI Municipiului 
Tecxxcî, îri dozneninl piillic a8 acestuia.. 

Presedintele cle şediniă , dl I)iacoriu Vasile dă  citire Droiectuiui de hot ărâre. 
I)i Prirnar - face parle din proiecti.ai Corisiiiu!ui Jride ţeari care lrehuie s ă  fie proprietar pe 

-- aceic suprafe ţe de tereri, ei vor avea si proiectul de închîdere a Railipei 
î\Îu sunt înterven ţ ii. 
Sc supune ia vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  17 votriri pentrri i 1 ab ţinere( di.Oanc ă  S.V,. 
Se trece Ia pziaictul 17 al ordinii de zi: Proicct de liotărâre prîvind acordxzl 

Corzsiliixlui Local a8 Municipiului Vecizci cz.z privire Ia aznpiasaznentxit propiis pentr[i 
îrivestiţ iilc SNI.ID în NiznieipîuI Vecz.xci. 

Preşedintele cie şcdira ţă , di F)iaconu Vasile - d ă  citire proieetului cie hotărâre. 
t)1 Prirriar - partieiparca noasir ă  corislă  în accu suprafia ţă  de leren iar pe ca va fî o slaic 

de eornpost si riria de irarisfer penlrri cei ciiri riordui jride ţu!ui, vor fî ni şle coiiainere airiplasate 
pe acei tercrz. 

12)1 Ouric ă  S.- hariii CVriC îi colccteaz.ă? 
12)1 Prirnar - operritorul, C(>flSilitii Sudc ţ.erin  peniiu nordril judetului ş ri 	eri uii operaior 

eaic va fî cleseirinat prîn lici1atic. Ţecuciul îsi păstrează  operai.orui dc salubrîtatc. 



nlci 
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irc s reazâ ? vour 	si 	atincre( 1 < anc 	V. 
c trccc Ia pnciuI 18 al ordiriii dc i: 1i<îcc (lC lio ă rârc privirid 	prolarea 

i(1iCI(ii>r 	leh nico-econonici 	perit ru 	obieoivkil 	 str. 	i1ail 
gă ccanu, tronsontil 	ra de Sud 11cri 

J>rc şcditele de edin ă , dl 	conu Vasile - d ă  eitirc proiectuiui de iot ă ră re, 
II ,\ndnu ă  G. • paalcl cu aceast ă  strad ă  exist ă  o alt ă  strad ă , str, Plevnei, care cstc 

ncsclrnbat ă , 31C toatc UtiIliă tlIC 51 cste ctt pictroaie. 111111 pulea pUI1C balast, 
t3l Priivar -ceast ă  sittiatie eStC de un an de zile? 

1l Ândriută  G. —cle 20 de an î.  
131 Vicepriir, Pintilie 1.3.- str. Plevenei rioi arn prins-o iri prirna etap ă  pe CNÂ13NI., dar 

este prinsă  in acelai tîrnp 51 pe pilonul 11 de Ia Âpă  —Canai se va sclÎrnba coriducta de apâ 
potabilă . riu o putern prinde pentru asfalt. 1ste un proieet a celor de 1a ap ă-canal ei au spus c ă  
în 2018. 2019 vor interverii. 

131 Priruar - eu spuri Că  ş i strada Plevriei va avea asfalt, vibai1 Kogă lriieea.nu este priris ă  
îrr-un proiect treluie s ă  specic ărn eă  pe Miliail 1ogă1rriceanu inclusiv adrniriistra ţ ia 
prcccdentă  a avit un proiect. Proicettil nostru prevcdc partca din st ănga si va fac.c lcgătura cu 
13-dul Vicloriei de Ia sensul giratoriu din faţa  Prirn ăriei Ia Gara de Sud, proiect ce va începe de 
luria viitoare după  data de 20. Aeesta este proiectul priit fîriari ţare proprie, acei oarneni au o 
rriare problern ă  acolo când plou ă  sau se dezgliea ţă  zăpezile peritru c ă  nu au riici un sistern de 
ape pluviale acolo, an considerat c ă  trebuie să  iriterveriiiri. 

u rnai sunt iriterveri ţ ii. 
Se siipurie 1a vot proiectul cle 1oiărre. 
Se îriregistreaz ă  unanirnitate de vottiri pentru. 
Se trece la putictul 19 al ordinii de zi: Proiect: de Io ărâxe privixzd apro1area 

Contractxilt,i cadrix de prestă ri servicii sa1urizare ce va fx înc1eiat de sec. Coupaxiia de 
Utilită i Pu1ice Tecuci S.R.Z.. ctt persoauele jixridiee cu xttai nuIt de 20 de angajai. 

Prescdirxteie de sedirit ă , dl [>iacorirz Vasile........d ă  citire riroiectuiui de lotărâre, 
131 l3iaconu V.- este vorba doar de scxirnbarea derzrirnirii societ ăţ îi. 
[>1 Oancă  S- cu aeelai tarif. 
I31 Prinar - rnajorarea tarifelor se face în urrna unor dezbateri priblice si anunţarea 

ageri ţ ilor econornici din Ţecucj. 
Nu nai sunt inerveri ţ1i. 
Se supune 1a vot proiectul de lxoi ărârc. 
Se înregistrează  15 voturî pentru i 3 ab ţineri( d1. Aridrîuţă  G., d-na 13u.rribrav ă  Â. R. 

cll 1lulea 
Se trecc la puricitil 20 al ordiriii de zi: lritrel ă ri, iriterpcl ă ri, peti ţii 
131 Prirnar .......aa cuiu prevede Iegea trcbuie s ă  anun ţ  Consiliui Local c ă  pă riă  pe clita de l (> 

iulie surit îri concediu, 
131. Matei i>.l. - este o solicitare a unux cet ăţean care roag ă  a ti supus aten ţiei Corisiliului 

[,ocal posibiiita.iea rnont ării Ia toate bănciie din parcui central a sp ătarului. Nlenionez c ă  cele 
l ă ră  spatar nu este o pozi ţ ie confortabil ă ,.. 13e asenteriea. ru ă iu realizarea tznui proiect dc 

01 I lnd I xdtai c i 51 cicpo,itaiea riririi spaui spccial airieria4'l1 a ruasxnilol 	c1i scoase  
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rocinor pc carc 1c avcin cu 	ili,arca ordui, aicarca dccamerè dc luai vcdcri pc 
plalrnicic CiJ 	 Vuii iJ)(331C S ii îii parc. C1C () IdCC 1.I.ină  \C)ifl IinC CC)iit dc ca car avcni 
altc prioril ă ti pă n ă  voin inira cu rcpararea sau 	dcrnizarca b ănciiur din parcul ccntral. iunl 
niulte dc fîcu1 în ţ ecuci voni ajurie cu siguraii ă  si la bănci. Noi suntein dcja într-un proiccl 
de rcanienajarc a Oborului, carc va înscinna un alt centru de greutaie a 1\lunicipiului Tecuci, 
acnln sc vor dcsi şnra toatc speciacolelc în aer liber carc vor urna dtap ă  evenînentul 7 - i 5 
augusl iarniarncul 1\1nldovenec, iar rncdernizarea acelei suprafe ţe va puiea peririite ş i un 
spa ţ iu polrivii perltru depozitare. Vol ruga pc cei de ia Poli ţ ia i..ocal ă  să  ne sprijirie esl.e 1a fei o 
idee bun ă  să  rnută iri acolo iria ş ini!e care sta ţ icrnează  de foartc iriult tirnp. Avein proiecl de 
delirnitare a lc)curilor dira zona interblocuri, ceea ce Vti însenana că  fiecare Vti ptttcii să-i 
închirieze pe o perioad ă  de un an de zile loc de parcare pentru autoturisrn proprietate. Prin 
acest proiect o să  identificăm anaini1e care sta ţioncază  dc o perioadă  foartc nare de timp. Va 

A trehui să  avern ufl proiect de liotă rârc prin care s ă  stabilini un 1eguiarneni de ridicare a lor si o 
să  Îe ducena în prirn ă  fază  îri obor. 

Dl Bulhac C.- vreau s ă  rnă  adresez dorranului Primar cu privire la soicilarea unui grup de 

pensionari din zona G ării de Nord care doresc ca J-4 bănci să  fie arnplasaie pe traseul cle Ia 
FIoteI Ia (iara de nord, sunt nul ţ i care inerg la pia ţă  îi fac aprovizionarea şi nu pot merge în 
continuu pâraâ Ja Gara de nord. 

D1 Priinar - nu stiti dac ă  ne va putea permitc ! ăţ irnea soselei pentru amplasarea în prilna 
jumătate, riu este greu s ă  amplasezi o bancă  dar nu po ţ i să  inirii pe trotuar cti ea foarte niult, o 
să  gândirn îrnpreun ă  cu cei din Serviciul Druinuri si Direcţia Servicii Pub!ice. Noi avein în 
vedere construirea acelor sta ţii de inaxi-taxi pentru cursele din Tecuci si exterior. 

.Dl Andriuţă  G. vreau să  întreh dac ă  în grila de 30% a Prinarului si Viceprirnarului, când 

si a consîlieriior locali? 
D-soara Secretar, Fotache V ......legea a intervenii pe 27 rnai, începând cu lurta apriJie 2017 

clar inoclificarea icii este 27 araai, ceea ce înseainn ă  că  oroduce et.cte nentru viiior. 
Dl .Diaconu V.- ain o peti ţ ie de la uri grup de cet ăţeni cle pe strada Plugului, aceasia este 

W foarte circulai ă, dar fiind un fel cie centură  pcntru zona respectiv ă, c!ar nu are trotuare. Ca o 
propunere pentru bugetul viitor, fiind rnul ţ i eetăţeni care circul ă  si irnp!ică  i accic!erite. 

Dl Prirnar —str. Cuza-Vod ă  si toată  zona de acolo va fi prevăzută  în modernizarea ariu!ui 

2018. 
Neenaiiiirid alte discti ţii., precdirite1e de sedîn.tâ deciar ă  încliise [ucrările şedirrţei. 
Drepl penlru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

.PreşecIite cIe şccIire ţ 
	

Secreiar U.A.T., 
I3iaconei Vaile 
	 Fotaclie Valerica 
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