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MINUTA,
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE
DIN DATA 15 DECEMBRIE 2017
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI

Din numărul total de 19 consilieri Iocali în fiincţie sunt prezenţi 19.
Şedinţa este legal constituită.
In cadrul şedinţei au fost adoptate urin ătoarele hotărri:

*Ho

Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 259 /15 .12.2017 privind
recI ţicarea hugetidui centralizat de veiiiluri şi cheltuieli prin suplimentare de
ăJ

ea

venituri şi modiŢicareo Programului de iiivesiigii publice pe grupe de investigii şi
surse de fuiatigare aI U.A. T. MiqiciiuIUi Tecuci,, pe a,ud 2017, cu amendament,
adoptată cu 13 voturipentru i 5 abţineri (dl. Andriuţă G., d-na Dumbravă A. R.,
dI Hulea M. , d-na Lovin V.O şi dl Papuc P.), iar d-na Dumitriu G.G. în baza art. 46,
alin.l din Legea nr. 215/2001 - nu particip ă la deliberare..
*Hoea Consiliului local al tnunicipiului Tecuci nr. 260 /15 .12.2017 privind
împulernicirea domnulu.i Ursutic ă Constantin şi limitele mandatului de negociere a
coniractului colectiv de muncă Ia nivehd Companiei de Utilit ăli Publice Tecuci
S.R.L,cu ainendamen1, adoptată cu 13 voturi pentru si 6 abţineri ( dl.. Andriuţă
G., d-na Duinbravă A. R.., dl Hulea M. ,d-na Lovin V.O., dl Mî.rza V..C. si dI Papuc
P).
*Hoea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 261 /15 .12.2017 privind
împui!erUicirea dom,udui Grosu Constantin şi Iimilde mandaiului de negociere a
contractulu., colectiv de muncă la nivelut Societ ăjii Rampa Rate ş S.R.L. , cu
amendainent, adoptată cu 14 voturi pentru i 5 abţineri (dl. Andriuţă G., d-na
Duinbravă A. R.,, dl Hulea M., d-na Lovin V.O.şi dl Papuc P.).
*Hotăjea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 262/15 .12.2017 privind

împuĂernicirea domiialui Anton lVicolae şi limilele mandatidui de negociere a
contradtdui colectiv de munc ă kt nivelu( Societ ăgii Pi4e Prest Tec S.R.L, cu
aineifdainent, adoptată cu 13 voturi penlru i 6 ab ţineri ( d1. Andriuţă G., d-na
Durnbravă A. R., dl Hulea M. , d-na Lovin V.O., dl Mîrza V.C. si dI Papuc P.).
*Hotă ea Consiliului local al muiucipiului Tecuci nr.. 263 /15 .12.2017 privind

aprobarea proiectutui regetei şcolare a unităţilor de înv ăgământ preuniversitar de
staI şi parlicidar diii Municipiul Tecuci,, pentru a,iul şcolar 2018-2019, adoptată cu
unanimitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului Iocal al municipiului Tecuci nr.264 /15 .12.2017 privind

aprobarea studiului de oportunitate, a caietu1ui de sarcini şi a concesionării prin
licitagie public ă a unui irnobil (teren), aparginâiid domeniului privat al Municipiului
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sr. zect-ghe Pe/rc, UJ 64-66. adopială cu] 4
voturi pentru i 5 abţineri (di. Andriuţă G., d-na Dunbrav ă A. R., di Diaconu V.
dl Matei D.L. s i dl Papuc. P.).
*Hotă j.ea Consiliului local aJ municipiului Tecuci nr. 265 /15 .12.2017 privind
ciprobarea vâiiz ării priil !icita ţie public ă a unui buil iiiiobil, apar ţinând dorneniului
privat al Municipiului Tecuci, situat î,i Mutiicipiul Tecuci, str. Gheorghe Petra şcu,
nr.64-66, adoptată cu 14 voturi pentru i 5 abţineri
dl. Andriuţă G., d-na
Durnbravă A. R., dl Diaconu V. ,dl Matei D.L. si d1 Papuc P.).
*Hotârârea Consiliului local al inunicipiului Tecuci nr. 266/15 .12.2017 privind
încl,irierea priii Iiciia ţie pubIi ă a unei suprafeţe de teren aparţinând dorneniuhti
pub1ic al iivaucipiuha, situaiă în Municipiul Tecuci, s1j.1 Decernbrie 1918, nr. 77,
adoptată cu 13voturi pentru, 2 îinpotriv ă ( dl Daconu V. si d1 Matei D.L.) si 4
abţineri (dl. Andriuţă G., d-na Duinbravă A. R., d-na Lovin V.O. s i dI Papuc P.)
*Ho . ea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 267/15 .12.2017 privind
aprobarea vânzării directe a uiiei suprafeţe de teren apar ţinând domeniuluiprivat al
Municipiului Tecuci situată în Tecue4 str. Cocorăşti nr.2b, adoptată cu 14 voturi
pentru şi 5 abţineri (dl. Andriuţă G., d na Dumbravă A. R., dl Diaconu V. dl
Matei D.L. si dl Papuc P.).
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Şedinţa se încheie la ora 1 7°°.
In conforiiiitate ci dispoziţiile arL.1O diii Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică minuta se va publica la sediul Municipiului Tecuci
şi pe site-u1 propriu.
Secretar,
Fotache Valerica

Preşedinte,
Cîmpanu Tudor
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