
IZ O M Â N i 
1 (1 l) L Ţ U L (;A LA Ţ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
-co NS 1 Ll U L LO(;A L- 	 805300 TECUcJ,str. IDecembrie1918ur.66; 

Te/. cei,tral6: 0372364111:0372364113 

e-mai/: regisfraturainunicipiuItecuci. ro  
WEB: www.primariatecuci. com  

TeI. SEcRETARIAT: 0372364113; Fax: 0236.816054 

MINUTA, 
ŞEDINŢEI DE INDATĂ  

DIN DATA 15 NOIEMBRIE 2017 
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNCIPIULUI TECUCI 

Din numărul total de 19 consilieri Iocali în funcţie sunt prezen ţi 17. Lipsesc 
motivat dornnii consilieri:Buliga Bogdan si Dumbravă  Ani Rodica. 

Şedinţa este legai constituită. 
In cadrul şedinţei au fost adoptate urniătoarele hotărâri: 

*Hotă]ea  Consiliuiui Iocal al rnunicipiului Tecuci nr. 245/15 .11.2017 privind 
propunerea de schimbare de destina ţie a clădirii situat ă  în Tecuci, sgr. lDecembrie 
1918, n. 73, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Tecuci si 
includereaproiectu(ui Infiin ţarea Muzeului C ărţii în vederea dezvolg ării 
economice, a turis,nului cultural si cre(erii coinpetivit ăţii Municipiului Tecuci în 
Programul opera ţional Regional (2014-2020) ,Axa prioritar ă  5 - Imbun ătăţirea 
mediului urban ş i conservarea, protec,lia si va1or/icarea durabil ă  a patrimoniului 
cultural. Prioritatea de investi ţii 5.1. - Conservarea, promovarea si dezvoltarea 
patrinwniului natural si cultural, adoptată  cu unanirnitate de voturi pentru. 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiuiui Tecuci nr. 246/15.11.2017 privind 
aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă  pentru 
jromovarea unei ac ţiujii în denun ţare unilateral ă  si a unei cereri de ordonan ţă  
preedin ţia1ă  priviitd suspendarea execut ării Contractidui de delegare prin 
concesiune a Serviciu1ui de Iluminat Public Tecuci nr. 85340122.12.2008, adoptată  cu 
13 voturi pentru şi 4 abţineri (dI Andriuţă  G., dl Hulea M., d-na Lovin V.O. si dl 
Papuc P.). . 

Şedinţa se încheie Ia ora 16319  

In conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională  în adrninistraţia publică, minuta se va pubiica Ia sediul Municipiului Tecuci 
şi pe site-uI propriu.. 

Secretar, 
Martin Cjstje1 Mihai 
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