ROMANIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUC1
-CONSILIUL LOCAL-

PROCES VERBAL
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ
15. 11. 2017
Încheiat astăzi, 15.11.2017, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului local al
Municipiului Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T Municipiul Tecuci, orele 1600.
D-nul. Preedinte de sedintâ, Martin Cristinel Mihai - declar deschise lucr ările sedintel,
rog pe domnioara Secretar s ă facă prezenţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din num ărul total de 19 consilieri locali în
funcţie sunt prezenţi 16, lipsesc motivat domnii consilieri Buliga Bogdan si Dumbrav ă Ani
Rodica ( este în concediu medical), iar nemotivat domnul consilier Oanc ă Samir Vasile - drept
pentru care sedinta de ast ăzi este legal constituit ă.
D1. Preedinte de sedintâ, Martin C.M.— d ă cuvântul domnului Primar pentru a da citire
Dispoziţiilor de convocare aedinţe i de astăzi.
D1 Primar - dă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1955 / 15.11.2017, cu urm ătoarea
ordine de zi:
1 .Proiect de hot ărâre privind propunerea de schimbare de destina ţie a clădirii situată în
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, încare a func ţionat Grădiniţa cu Program Preiungit nr.
14 Tecuci si includerea proiectului Infiinţarea Muzeului C ărţii în vederea dezvolt ării
economice, a turismului cultural si creterii competivit ăţii Municipiului Tecuci în Programul
operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritar ă 5 - Imbunătăţirea mediului urban si
conservarea, protecţia si valorificarea durabil ă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investi ţii
5. 1. - Conservarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de
reprezentare juridic ă pentru promovarea unei ac ţiuni în reziliere si a unei cereri de ordonanţă
preedinţia1ă privind suspendarea execut ării Contractului de delegare prin concesiune a
Serviciului de Iluminat Public Tecuci nr. 85340/22. 12.2008.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind propunerea de

schimbare de destina ţie a clădirii situată în Tecuci, str. lDecembrie 1918, n.73, în care a
funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Tecuci si includerea proiectului
Infiinţarea Muzeului C ărţii în vederea dezvolt ării economice, a turismului cultural si
creterii competivit ăţii Municipiului Tecuci în Programul opera ţional Regional (20142020) , Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban si conservarea, protecţia si
valorificarea durabil ă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investi ţii 5.1. Conservarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - d ă citire proiectului de hot ărâre.

D1 Papuc P. - în sfârit a început s ă intre apa în rnatc ă , adică să vină mintea
românului cea de pe urrnă curn spune un proverb, a ţi fost îrnpotriv ă că era proiectul aproape
finalizat cu fonduri europene. Aa c ă dornnule prirnar, zic eu, c ă e bine ce faceţi, că aţi revenit
la ceea ce era gata f ăcut si nu trebuia s ă vină decât fondurile europene, dar durnneavoastr ă aţi
binevoit si le-aţi tergiversat s,i ar fi bine dac ă aţi mai prinde o susţinere europeană dar o să ne
explicaţi cu ce fonduri si dacă rnai prindeţi un fond european.
D1 Prirnar - eu cred c ă dumneavoastr ă nu cunoateţi foarte rnulte probleme din Fondurile
Europene sau din proiectele pe care le-am preluat, eu vreau s ă vă spun un singur Iucru acest
proiect a fost mort din start si vorbiţi absolut gratuit când face ţi afirmaţii că se ateptau
fonduri europene pentru acest proiect dat fiind faptul c ă cel mai important document care era
aprobarea schirnb ării de destinaţie de la Ministerul Invăţământului si Inspectoratul Judeţean
lipsea din acel proiect. Cum ob ţineaţi dumneavoastră fonduri europene fără această adresă?
D1 Papuc P. - erau făcute toate documentele, întreba ţi pe domnul Miron Cosmin...
D1 Primar - nu se putea face nimic atât timp cât copiii st ăteau acolo, iar acetia s-au
mutat abia în acest an. Este foarte grav c ă faceţi afirmaţii fără să cunoateţi, Grădiniţa a fost
mutată în momentul în care au plecat copiii s-au f ăcut adrese prin care s-au cerut schimb ări de
destinaţie, uitaţi-vă si dacă doriţi vă aduc tot ce înseamn ă acest proiect este efectiv rea-inten ţie
să spui că se atepta fonduri, nici un proiect l ăsat de vechea administraţie nu era în situaţia de
a obţine finanţare, nu aţi lăsat absolut nimic stimabile coleg. Dumneavoastr ă si noi avem
obligaţia să răspundem si noi vă aducem documente.
D1 Papuc P. - să ni le prezentaţi.
D1 Primar - vi le prezent ăm, dacă le cereţi, toate aceste proiecte care nu au existat decât
pe hârtie dar nu au existat ca proiect în adev ăratul sens al cuvântului.
D1 Papuc P. - domnul Miron Cosmin nu este mort, cred c ă dumneavoastră sunteţi păcălit.
D1 Primar - nu cred, ci dumneavoastr ă nu stiti despre ce vorbi ţi.
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - având în vedere c ă a venit si domnul
consilier Oanc ă S.V. supun la vot participarea dânsului Ia sedintâ.
Se supune la vot participarea domnului Oanc ă S.V. la lucrările sedintei.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru i 2 abţineri(dl. Andriuţă G. si dI. Papuc P.)
Drept pentru care laedin ţă participă 17 consilieri locali din totalul de 19.
D-na Diaconu P.M. - as dori s ă fac o completare s ă nu uităm că chiar noi cei prezenţi
aicea am votat în primele sedinte acei bani pentru acea scar ă de la Grădiniţa 14, deci nu se
putea muta nici un copil în Gr ădiniţă, ar trebui s ă nu rnai punem beţe în roate si să vedem
interesul acestui oraş, iar dacă s-a dorit mutarea copiilor s-a f ăcut.
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 aprobarea

încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă pentru promovarea unei
acţiuni în reziliere si a unei cereri de ordonanţă preedinţia1ă privind suspendarea
executării Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public
Tecuci nr. 85340/22.12.2008
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Viceprimar, Pintiie D.- as dori s ă fac un amendament la art. 1 as vrea s ă schimbăm
unde scrie se aprob ă încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă pentru
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promovarea unei ac ţiuni în reziliere, deci termenul de reziliere s ă dispară si să apară
denunţare unilateral ă
D1 Diaconu V. - nu este chiar aa simplu, este un proces destul de amplu o facem la o
edinţă ordinară si termenii acetia juridici si faptul că ce au fost scrii în contractul ini ţial nu
ni s-au explicat, noi nu am avut tirnpul s ă ne punem... —tot d ăm bani la avocaţi ca să amânăm,
să facă o cerere - dar pân ă la urmă nu stim exact în ce stadiu este acest proces. De ce juritii
notri nu ne fac o inforrnare, am mai discutat odat ă, ar trebui s ă ne facă o inforrnare la to ţi
consilierii, poate în prima sedintâ de consiliu sau înainte s ă ne dea de sedinta aceasta cu
stadiul acestui proces, peste tot în oras nu rnai exist ă lumină, nu ai cu cine vorbi, nu este
contract. Care este stadiul? Ce sanse sunt s ă câtigărn? Există vreun contract de mentenan ţă cu
vreo firmă?
D1 Primar - nu există si tocmai de aceea încerc ăm să rezolvărn si această problemă.
D1 Diaconu V. - tocrnai c ă este un proces destul de amplu ar trebui s ă ni se explice care
este stadiul si ce sanse sunt ca s ă câtigăm sau o luărn de la capăt, din ceea ce ştiu nu văd ca
cineva să investeasc ă 3 milioane de euro si să piardă banii.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- dac ă se obţine această ordonanţă preedinţia1ă de suspendare
a contractului noi vom putea încheia un contract de mentenan ţă pentru că aceasta este cel mai
important pentru sistemul de ilurninat public, trebuie s ă avem în vedere si un alt aspect...
D1 Diaconu V. - trebuie v ăzut dacă este în raport cu contractul ini ţial, termenii juridici
nu îi stăpânim toţi.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- de aceea am schimbat din reziliere am cerut denun ţare
unilaterală.
D1 Diaconu V. - eu înţeleg ce înseamn ă denunţare unilateral ă sau reziliere, dar fiecare
cuvânt într-un contract de acest fel cost ă.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- tocmai de aceea am schimbat.
D1 Primar - art. 22, alin. 1, lit. c denun ţarea unilateral ă impusă de interesul local,
obligarea concedentului la o prealabil ă si justă despăgubire i la art. 25, alin 5 rezilierea din
orice cauză care presupune plata de c ătre concedent de 1 ,5 ori a întregului volum a
investiţiilor realizate aceasta este diferen ţa în contract pentru cele dou ă noţiuni.
D1 Diaconu V. - i de ce ini ţial s-a scris aa, iar acum modific ăm.
D1 Primar —problema care se pune este c ă în luna a treia Romllux Lighting ne anunţă că
sistează orice contract de mentenan ţă si orice relaţie cu noi, pe baza acelei adrese venite de la
Romllux Lighting noi ne-am putut permite s ă facem acest pas, dar în momentul în care el
spune c ă sistează pe el îl decade din toate drepturile pe care le are si le poate cere, aceasta este
baza juridică, iar dacă doriţi pentru urm ătoarea sedintâ s ă cerem celor doi avocaţi care au cele
două procese cu Romlluxul s ă facă o inforrnare.
D1 Diaconu V. - asta îmi doresc, s ă stini si noi în ce stadiu si ce sanse sunt si cât dureaz ă
procesul si când putem s ă încheiem un contract de mentenan ţă.
D1 Primar - în mornentul în care vom primi ordonan ţa preedinţia1ă nu o să mai dureze
absolut nimic.
D1 Diaconu V. - de obicei se apeleaz ă la această ordonanţă preedinţia1ă pentru a scurta
termenele, să fie foarte scurt.
D1 Primar - da, problerna pe care doamna avocat mi-a pus-o este ca prin aprobarea
Consiliului Local să putem să sistăm acest contract pe o perioad ă limitată de timp, lucru care
ar fi putut avea loc cu votul tuturor, dar tot la fel aducând în discu ţie acea adres ă prin care ei
sistează voit contractul cu Municipiul Tecuci, astfel sistând las ă Municipiul Tecuci de
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izbe1ite si noi nu putem sta 7 ani cât dureaz ă procesul cu acetia fără lumină, este un caz de
forţă maj oră în care avern dreptul s ă apelărn la toate acţiunile care sunt legale.
D1 Diaconu V. - floi solicităm sistarea contractului pân ă la terminarea procesului?
D1 Prirnar - r ăspunde da, sau pe o perioad ă lirnitată pe care ne-o va da instan ţa.
D1 Papuc P. - din câte ştiu acest proces este lung si de valoare rnare în care s-a dat 600
milioane si s-a câtigat procesul cu dl Frâncu.
D1 Prirnar - nu s-a finalizat procesul
D1 Papuc P. - durnneavoastr ă nu aţi ţinut cont că nu trebuia să faceţi acea activitate anul
trecut de s ărbători nu trebuia s ă chernaţi tot pe Romllux ca s ă reînnoiţi contractul, este o
chestiune tacită, atât cât rn ă pricep.
D1 Prirnar - nu v ă pricepeţi, eu vreau doar atât s ă aduc pe o cale corect ă, normală si să nu
faceţi afirmaţii gratuite nurnai de dragul de a le face. Instan ţa de judecată s-a pronunţat foarte
clar cu acea continuitate a contractului, deci noi legal eram sub contract. Ei nu au f ăcut altceva
decât i-au continuat proiectul, a pus iluminat de s ărbători care era prev ăzut, a asigurat
mentenanţă.
D1 Papuc P. - aici este cu belea ni s-a spus c ă am dat mult lui Frâncu, dar acum a ţi dat
500 milioane cu aceeai societate iar acurn cere ţi 250, astfel se duce. -.
D1 Vicepriniar, Pintilie D.- ei au cerut rezilierea, iar instan ţa a respins si a spus clar c ă
există contract în vigoare, noi atunci nu am f ăcut altceva decât s ă punem în aplicare acea
hotărâre judecătorească si am reluat contractul. Dup ă trei luni o m ăsură a Curţii de Conturi ne
interzicea s ă facem plata, noi nu am facut plata si dumnealor i-au luat utilajele si au plecat.
D1 Oancă S.V.- domnul Papuc bănuiesc că dumneavoastră eraţi în consiliul local când s-a
încheiat acest contract. Iat ă ce înseamn ă să externalizezi la cornand ă politică un serviciul
public, eu mă minunez cum de tecuceanul are r ăbdare, iar acum trebuie s ă găsim o soluţie de
compromis.
D1 Viceprimar, Pintilie D. - vede ţi si dumneavoastr ă sunt probleme din ce în ce mai
multe, sistemul de iluminat începe să pice si nu putem face altceva decât s ă încheiem contract
de mentenanţă,iar acest lucru nu îl putem face decât în condi ţiile în care vom reui s ă obţinern
această suspendare a contractului si să putem încheia un nou contract de rnentenan ţă cu altă
societate ,pentru c ă altfel riscăm să rămânem fără iluminat public. Legea iluminatului public
spune clar c ă noi suntem pasibili de contraven ţie de la 300 la 500 milioane dac ă nu asigurăm
iluminatul public în Municipiul Tecuci.
D-na Dumitriu G.G.- avem două oferte de prest ări servicii de la dou ă case de avocatură
care ne-au fost date, iar noi aprob ăm o altă persoană
D-oara Secretar, Fotache V. - cea pe care o aproba ţi este anex ă la proiectul de hot ărâre si
a fost transmis ă pe e-mail
D1 Oancă S.V.- există posibilitatea legal ă să angajezi ingineri autoriza ţi să facă
rnentenanţa
D1 Viceprirnar, Pintilie D.- r ăspunde că nu, doar dac ă obţinem suspendarea.
D1 Diaconu V. - când s-a discutat despre cei care au votat proiectul acesta, arn fost si eu
atunci, si anunţ pe unii habarniti care habar nu au despre ce se discut ă aici că a fost cel mai
bun proiect de iluminat public la vremea respectiv ă. La data respectiv ă si la preţul respectiv a
avut loc o licitaţie si nu a contestat-o nirneni si la Consiliul Local erau mai multe oferte,
Tecuciul era în bezn ă, peste tot pe toate str ăzile Tecuciului era bezn ă aveam becuri de 20 de
ani, la nivelul anului în care s-a realizat si cu preţul care s-a aprobat ini ţial de consiliul local,
trei rnilioane jum ătate de euro, era un pre ţ foarte bun pentru Tecuci. Ceea ce s-a f ăcut pe
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urmă, fără aprobarea Consiliului Local, extinderi si tot felul de acte adi ţionale neaprobate de
Consiliul Local aia s-au pus în discu ţie ulterior. Faptul c ă personalul care trebuia s ă verifice
gradul de proiect ilurnino-tehnic c ă nu s-a realizat conforrn contractului si conforrn licita ţiei
aceia au fost de vin ă. Faptul c ă pe urrnă s-a reziliat acel contract aiurea f ără a irnputa exact la
obiect fără a pune problerna corect asta s-a întârnplat, a fost un blat între Rornllux când s-a
mărit acel contract Ia cinci rnilioane de euro.
D1 Viceprirnar, Pintilie D.- atunci când s-au f ăcut actele adi ţionale, care nu au avut
ace1ai regirn juridic netrecând prin Consiliul Local.
D1 Diaconu V. - nu s-au sernnat procesele-verbale de recep ţie, eu au am fost atunci si vă
pot spune că în Tecuci era unul din cele mai bune iluminate.
Nu mai sunt intervenţii.
D1 Martin Cristinel Mihai - se supun la vot amendarnentul dlui Viceprimar.
Se înregistreaz ă 1 5 voturi pentru i 2 ab ţineri (dl Hulea M. si dl Papuc P.).
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru i 4 ab ţineri ( dl Andriuţă G., dl Hulea M., d-na
Lovin V.O. si dl Papuc P.).
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de edin ţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Martin ristinel Mihai

Secretar U.A.T.,
Fotache Valerica
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