ROMANIA
JUDEŢULGALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

PROCES VERBAL
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ
31. 10. 2017
Încheiat astăzi, 31.10.2017, 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 sedintei,
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 doinnii consilieri Diaconu Vasile si Fărcă anu
Grigore, iar nemotivat domnul consilier Matei Dragomir Lucian - drept pentru care sedinta de
astăzi este legal constituită.
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 citireDi
spoziţiilor de convocare nr. 1 507 / 31.10.2017, cu urm ătoarea
ordine de zi:
1 .Proiect de hotărâre privind rectitîcarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli
prin suplimentare de venituri şi modificarea Prograinului de investi ţii publice pe grupe de
investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 la Societatea PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci.
3.Proiect de hotărâre privind niodificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri
municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rate ş S.R.L.
Tecuci.
4.Proiect de hot ărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2, nr.3 din H.C.L.
nr. 1 54/1 7.07.20 1 7 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilit ăţi
Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activit ăţi din serviciul de salubrizare din Municipiul
Tecuci.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi cu complet ările de mai sus.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărre privind rectificarea
bugetului centralizat de venituri ş i cheltuieli prin suplimentare de venituri şi
modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investi ţii şi surse de finan ţare
aI U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P. - eu ieri am fost destul de clar si am zis că sunt înţeles, dar probabil nu s-a
luat în considerare ceea ce am spus. Am spus c ă facem de îndat ă pentru cadrele didactice s ă le
majorăm pentru a le da bani, dar nu s ă veniţ i cu proiectul aproape, s-a majorat pu ţin la
învăţăniânt, în rest totul este la fel.

D1 Prirnar - avern si la Spital.
D1 Papuc P. - da si la Spital, dar noi punctual arn spus pute ţi rnâine să faceţi sedintâ de
îndată dar punctual cu acele retribu ţii/ venituri ce trebuie date. la învăţărnânt, atât arn discutat
însă durnneavoastr ă văd că le-aţi pus pe toate din nou.
D1 Hulea M.- eu sunt în curnp ănă cu acest punct dat fiind faptul c ă profesorii trebuie
salarizaţi si cu tot respectul pe care îl port colegilor rnei, eu o s ă votez pentru. Nu pot
accepta ca profesorii s ă rămână fără salarii.
D-na Durnbrav ă A.R. - Iucrez în învăţărnânt si cu toate acestea ieri arn avut o mic ă
solicitare —defalcat, pe fiecare capitol financiar aa arn rugat ieri si nu se respect ă nimic din
ceea ce cerem. Aţi spus că ne întâlnim astăzi si din punctul unu facern mai multe puncte pe
ordinea de zi, iar cu toate acestea vre ţi să treacă totul la grămadă fară să fim întrebaţi.
D-oara Secretar, Fotache V. - nu se poate face rectificare de buget pe fiecare capitol
conform Legii nr. 273, rectificarea bugetului se face într-o singur ă hotărâre a Consiliului
Local nu poţi să faci pe capitole.
D1 Primar - vă respect punctui de vedere dar numai de dragul de a face opozi ţie, dar pe
această rectificare asta avern acum, avem câteva investi ţii pe ultima sută de metri.
D-na Dumbravă A.R. - culn aţi retras din planul cultural putea ţi retrage si de aici.
D1 Primar - dar nu are nici o leg ătură una cu alta.
D-na Dumbravă A.R. - în punctul uflu de pe ordinea de zi nu aţi schimbat cu nimic, doar
aţi adăugat câte puţin dar nu aţi retras ceea ce doream noi.
D-na Lovin V.O. - revenim la acele cheltuieli în care consider ăm că acel indicator nu
este bine încadrat. Ce reprezint ă acel cod 59.11 din capitolul 6702?
D-oara Secretar, Fotache V. - dac ă citeaţi toate notele de fundamentare g ăseaţi acolo o
adresă de la ANAF care ne dădea voie să facem acea plată din capitolul Cultură, recreere
sport..
D-na Lovin V.O. - ce reprezint ă 59.1 1?
D1 Primar - doatnnă dar unde vroiaţi să punem, spuneţi dumneavoastră..
D-na Lovin V.O. - punem la cărţi, publicaţii, materiale documentare?
D1 Primar - spuneţi dumneavoastră unde?
D-na Lovin V.O. - nu este proiectul meu, vă asumaţi ceea ce aţi redactat?
D1 Primar - r ăspunde da
D-na Lovin V.O. - eu votez dac ă dumneavoastră vă asumaţi ceea ce s-a redactat.
Dl Primar - da, este semnat de inine fiind iniţiatorul acelui proiect fapt pentru care mi 1am asumat si cu semnătură şi cu stampilâ. Rugămintea mea este s ă vă uitaţi în documentaţie.
D-na Lovin V.O. —acest GAL nu se ocup ă nici de religie, nici de cultur ă ş i nici de
recreere.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- avem un raport de specialitate care este semnat de doamna
director general si de doamna Cristea Maria care este contabil sef.
D-na Lovin V.O. —în raport nu este men ţionat absolut deloc despre acest GAL.
D1 Primar - rapoartele de specialitate sunt f ăcute de oameni care îi asum ă acest lucru.
D-na Lovin V.O. —dar două cuvinte se puteau pune aici.
Dl Primar - s-au omis acelea două la care vă referiţi.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 13 voturi pentru i 3 împotriv ă ( dl Andriuţă G., d-na Durnbrav ă
A.R. si dl Papuc P.).
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
rectific ării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 Ia Societatea PIE ŢE PREST
TEC S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru i 5 abţineri (dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R.,
dl Hulea M., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea
tarifului de transport şi depozitare de şeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi
practicat de Societatea Rampa Rate ş S.R.L. Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dl Martin Cristinel Mihai - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Oancă S.V. - înţeleg că am pune în mare dificultate societatea si ar merita să intre în
mare dificultate, dar pentru a nu avea o problem ă eu o să votez de data aceasta cu o rug ăminte
ca în următorul trimestru, până la sfâritu1 anului să găsiin o soluţie serioasă pentru problema
gunoiului
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune ia vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 12 voturi pentru i 4 abţineri (dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R.,
dl Hulea M. si dl Papuc P.).
Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea
anexelor nr.1, nr.2, nr.3 din H.C.L. nr.154117.07.2017 privind tarifele ce vor fi practicate
de Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activit ăţi din
serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci.
Preşedintele de şedinţă. dl Martin Cristiiiel Mihai - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- trebuie să adăugăin că este Iegat de proiectul numărul trei.
D1 MîrzaV.C.- legat de cap de remorc ă şi cap de tractor, decât să plătiin pentru închiriere
putem să achiziţionăm unul si să terminăm cu selectorul
Nu rnai sunt interventii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 12 voturi pentru i 4 abţineri (dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R.,
dl Hulea M. si dl Papuc P.)
Nernaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintà declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

Preşedin de şedinţă,
Martin ist
Mihai

Secretar U.A.T.,
Fotache Valerica

