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MINUTA, 
ŞEDINŢEI ORDINARE 

DIN DATA 27 DECEMBRIE 2017 
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Din numărul total de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezenţi 19. 
Şedinţa este legal constituită.. 
In cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

*Hotărea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 271 /27 .12.2017 privind 
aprobarea rectic ării bugetidui de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea 
Rampa Rate ş  S.R.L. Tecuci, adoptată  cu 14 voturi pentru i 5 abţineri ( dl. 
Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. R., d-na Lovin V.O., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.). 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 272 /27 .12.2017 privind 
stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a str ăzilor în Municipiul Tecuci în zone 
de impozitare, adoptată  cu 15 voturi pentru, 3 împotriv ă ( dl Andriuţă  G., d-na 
Dumbravă  A.R. si dl Papuc P.) si 1 abţineri (d-na Lovin V.O.). 

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 273/27 .12.2017 privind 
stabilirea i,npozitelor şi iaxelor locale pentru aiudjiscal 2018, adoptată  cu 11 voturi 
pentru i 8 împotrivă  (dl. Andriuţă  G.,dl Diaconu V.., d-na Dumbravă  A. R., d-na 

Lovin v.o., dl. Matei D.L., dl Mîrza v.C. , dl. Oancă  S.V. si dl Papuc P.).. 
*HotăI ea Consiliului local al inunicipiului Tecuci nr. 274/27 .12.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şifuncjfionare a sislemzdui de parcare din 
Municipiul Tecuci, adoptată  cu 16 voturi lipentru7 si 3 împotrivă  ( dl Andriuţă  G., 
d-na Dumbravă  A.R. si dl Papuc P.). 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 275,27 .12.2017 privind 
aprobarea laxei special de salubrizare pentru persoanele jizice şi juridice din 
Municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul de 
salubrizare, adoptată  cu 11 voturi pentru, 5 împotrivă  (dl Andriuţă  G., d-na 
Dumbravă  A.R.., d-na Lovin V.O., dl Mîrza v.C. i dl Papuc P.) i 3 ab ţineri( dl 
Diaconu V., dl Matei D.L. si dl Oancă  S.V..). 

*Hotă1ea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 276127 .12.2017 privind 
aprobarea Planzdui local de aclfiune  privind serviciile sociale administrate şi 
jinanlate din bugetzd Consiliului Local Tecuci în anul 2018, adoptată  cu unanimitate 
de voturi pentru. 

*Hotărârea  Consiliului local aI municipiului Tecuci nr. 277/27 .12.2017 privind 
aprobarea Planului anual de acJfiuni şi lucrări de interes local ce urmeaz ă  a ji 
efecluate de benejiciarii de ajutor social, în cursul anului 2018, în condiliile Legii 
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nr.41612001 privind venitul minini garaiitat, cu iiiodfic ări1e şi conip!etările 
ulterioare, adoptată  cu unanirnitate de voturi pentru. 

*Hotărâl.ea  Consiliului local al rnunicipiului Ţecuci nr. 278/27 .12.2017 privind 
rnodficarea anexelor nr.1, nr.2 din H.C.L.nr.244/31.10.201 7privind tarfe1e ce vor 
ji practicate de Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. pentru uiiele 
activit ăţi din serviciui de salubrizare din Municipiul Tecuci, adoptată  cu 13 voturi 
pentru i 6 abţineri (dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. R., dl Mîrza V.C. , d-na 

Lovin V.O., dl. Oancă  S.V. si dl Papuc P.). 
*Hotărârea  Consiliului local al rnunicipiului Tecuci nr. 279/27 .12.2017 privind 

modijicarea tarfuiui de transport şi depozitare de şeuri municipale (menajere 
nepericuloase) ce va ji practical de Societatea Rampa Rate ş  S.R.L. Tecuci, adoptată  
cu 13 voturi pentru i 6 ab ţineri (dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. R., dl Mîrza 
V.C. , d-na Lovin V.O., dl. Oancă  S.V. si dl Papuc P.).. 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 280,27 .12.2017 privind 
aprobarea indicatorik.r telinico-economici pentru obieclivul: ,,Reabilitare 
învelitoare Bloc A.N.L. Etapa 14 tronsoane, adoptată  cu 14 voturi pentru, 3 
împotrivă  (dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. R. si dl Papuc P.) si 2 abţineri (dl 

Mîrza V.C. si d-na Lovin V.O.). 
*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 281127 .12.2017 privind 

prelungirea unor contracte de închiriere pentru spa ţii cu altă  destinaţie decât 
locuinţă, proprietatea U.A. T. Municipiui Tecuci, adoptată  cu unanimitate de voturi 
pentru. 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 282/27 .12.2017 privind 
închirierea Ierenului arabil ajlat în proprietatea U.A. T. Municipiul Tecuci în anul 
2018, adoptată  cu unanimitate de voturi pentru. 

*Hotărârea  Consiliului Iocal aI municipiului Tecuci nr. 283 /27 .12.2017 privind 
aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin 
licitalie public ă  a terenuiui ajlat în proprietatea privat ă  a Municipiului Tecuci, str. 
P11. Stoicescu, CF 10962, adoptat ă  cu unanimitate de voturi pentru. 

*Hotă ea  Consiliului local aI municipiului Tecuci rir. 284127 .12.2017 privind 
aprobarea sludiulm de oportunitate, a caietuiui de sarcini şi a concesionării prin 
licitalie public ă  a unui teren, în suprafa ţă  de 1 mp, apar ţinând domeniului public al 
Municipiului Tecuci, situat în Municipiui Tecuci, str. Ioan Ţau, adoptată  cu 1 6 voturi 
pentru i 3 ab ţineri ( dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R. si dl Papuc P.). 

*Hotărârea  Consiliului locai al municipiului Tecuci nr. 285/27 .12.2017 privind 
transmiterea în folosin ţă  gratuit ă, pe termen limitat, Asocialiei Columbojîle 
,,Porumbei Maratoii GalaIi a unui imobil apar ţinând domeniului public al 
Municipiuiui Tecuci, adoptată  cu 17 voturi pentru i 2 abţineri (d-na Lovin V.O. 
i dl Mîrza V.C.) 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 286 /27 .12.2017 privind 
stabilirea salariilor pentrufunc ţiile publice şi contractuale din cadrul Aparaluiui de 
Specialitate al Prin,aruiui, Aparatui Permanent de lucru al Consiliului Local şi 
serviciilor publice din subordinea Primaruiui Municipiuiui Tecuci, adoptată  cu 12 
voturi pentru, 5 împotrivă  (dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Diaconu V., 
dl Matei D.L. si dl Papuc P.) si 2 abţineri( dl Mîrza V.C. si d-na Lovin V.O.). 

*Hotărârea  Consiliului local aI municipiului Tecuci nr. 287 /27 .12.2017 privind 
stabilirea salariilor pentru func ţiile contractuale din cadrui institu ţiilor de cultur ă  
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sibordo,zaje Consiliului Local a! Municipiutui Tecuci, adoptată  cu 16 voturi 
pentru i 3 împotriv ă  ( dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R. si di Papuc P.). 

Şedinţa se încheie la ora 
In conformitate cu dispozi ţiile art. 1 O din Legea nr.52/2003 privind transparen ţa 

decizională  în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Municipiului Tecuci 
şi pe site-ul propriu. 

Preşedinte, 	 Secretar, 
Cîmpanu Tudor 	 Fotache Vkderica 

. 
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