ROMANIA
JUDEŢ UL GALA Ţ.I
MUNICI P1 UL TECUCi
-CONS.ILIUL LOCAL-

.

PROCES - VERBAL
ŞEINŢA EXTRA:ORNARĂ
15 . 01. 2018
Încheiat as ă i, i 50 i ,.2) i8, în .cadrul şedinţei extrao.rdinare a Coisiinii [ocai u1
Municipiulni Tecnc, eare are ic.c în Saia cie sedinte, a U.A..T Muniipiul Tecuci, ore1e
]-.il. Preşedinte de scdînta, Cîmpanu Tudor - deciar •deschise iacr ăriie şeinţei, rogpe
donnioara Secretar să facă prezenţa.
oo:ara Secretar, Fotache VaI.erica - dîn nun ărui .totai de 19 eonsiieri loeaii în
funcţie, sut prez.eni 18., iipsete motivat dornnnl Buliga ogdan - .drept pentru care
•e astăzi este stattară.
[I Preseclmte e sedmt ă, Cînpanu Tudor - supune dezbateni proces vea1 a secbntei
ordinare din .27. i 220 i 7..
Nu sunt interveii.
Se snpine la vo.t proee:sni-verbai de ia şedinţ•a di:: 272.20.17.
Se îregistrează unaimitate de votri pentru..
i)i. Preedintede sedïntâ, Cîmpanu T.— d ă cuvntui dcnmuini Pinar peru a dacîfire

ispoz ţiiior de convocare a sedintei de astăzi..
ll Prirnar - dă citire Eispoziţiiior de convocare nr. 8 / .01.28, eu urtoarea oTdîne
dezi:
i ..Proiect de hotătâTe prîvind aprobarea utiiiz ării exeentuîni bugebluï ioeai rez.u1tt
dnpă încheierea execi ţiniui bugetar ai .anului 2017, ca surs ă de fînanţarc a
secţiunii de dezvoitare, pe annl 2018.
2..Proiect de hotăr,re p:rîvincl aprobarea P1.anniai de oeupare a fnC ţii1Or pbiiee u1
Aparatuiui de Speeiaiitate ai Primarnlni Munieipiu.:ini Tecuei peanul 2018.
3..Proiect de hotâr, ,âre prîvind aprobarea Piannlui de .oeuare .a fue ţiiior puliie u1
Servîcîuiui Puiiie Loeal de Eviden ţa Persoanelor Teenci penti 2.
a fncţiilor publice ul
4.Proiect de hotre prîvîrd aprobarea Pianuiai .de ocup
Serviciului Puhiie Loeal d. Asisten ţă Sociaiă Tecuci pei
5.Proieet de twtàKâm .privind aprobarea Pianuini de ocnpare a fn ţiilor p!îce ai PO1i5ei
Loeale Tecuci.
.Proîect de ho,trre prîvin aprobarea Pianuluî & oeupare a fim. eiîior pulice eentra1izt
pe Ordonatornl .Principal de Creite pe annl 2018.
7.Proiect de .hotărre pnivind ,stabilireaconsumuluî ianar de caèburenfi pentru aotsnlc
i utilajele ce deseresc parcni auto ai U.A.T. Municiiu1 Tecuci.
rre privind aprobarea Regu1uuentuiui de oauizare spi esf ăşurare a
8,Proicut de
evaiuării anuaiarnanagementu]ni M..uzeu.lui de l5t30rie ,Teoor Cie Teeuci, precum

•desemrjare;a mernbriior Consiii:niu Locu1 Tecu.ci în conrisin de eiaare : şi ûneornisa de
soluţionare a .contes.taţiiior peutru ev.aivarea anuai{ă a ngerului ïnsfititici pui>lice de
cnitură - Mnzeni de istoiie Teoor Cincu Tecuci - sihordont{ ă o i1iun{i Local Tecnei.

..

--

Se cornplcteaz ă ordinea de zi cu Dispozi ţia nr. 165/11.01 .2018 cu urrn ătorui proiect:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorît ăţi pentru lo.cuinţeie ANL pe anul
2018, în rnunicipiul Tec.uci.
Se cornpleteaz ă ordinea de .zi cu Dispoziţia nr. 1 8 1 /1 5.0 l .20 18 cu urrn ătorul proiect:
1. .Proiect de hot ărâre prîvind aprobarea rnodific ării Actului Constitutiv ai .Cornpaniei de
Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi cu cornplet ările de rnai sus.
Se înregistreaz ă unanirnitate cie voturi pentru.
Se trece la punctul i al ordinii de zi: Proiect de hot ărre privind apro.barea
utilizării excedentului bugetuliii .iocal rezultat dup ă îneheierea exercitiuluï bugetar al
anului 2017, ca sursă de finanţare a chcltuielilor sec ţiunii de d.ezvoltare, ie anui 2018
Preşedintele de şedinţă, di Cîrnpanu Tudor - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P. - as vrea s ă întreb iniţiatorui proiectului, stiu că pe străzile Alexandru
Lăpuneanu si Br.aduiui s-a făcut recepţie, si tocmai de aceea a venit contribu ţie de ia
Consiliul Local, s-a făcut canaiizarea .cu fonduri proprii, acurn v ăd că mai veniţi cu riite
fonduri de 23800 pentru ce?, nu ştiu, dacă poate să-mi explice cinev.a.
D1 Primar - dirigenţie de santier.
D1 Papuc P. - se rnai fac Incr ări?, păi dirigenţia se face c.xi .lucrarea este în
D1 Primar - domriui Papuc cine v-a spus de recep ţîe?, eu nu arri sernnat nici o recep ţie.
Dl Papuc P. - pe tirnpui iu..i Ţuchel ştiu că s-a făcut recepţia parţiai peiitru cele două.
D1 Primar - parţiai, d.eci pe un anurnit tronson s-au finalizat lucr ăriie si fâceau. recepţie
pentru a elibera ni şte bani către cel care a executat iucrarea. Recep ţîa acolo nu s-a făcut
datorită faptului că mai sunt foarte multe probleme cie rezolvat, cei :care a efectuat lucrarea
rnai are de treab ă acolo.
D1 Viceprimar, Pintiiie D.- recep ţia finală nu este sernnat ă.
D1 Papuc P. - în ace.ste condi ţii o fi garanţia, dacă nu s-au t.ermivat iucrările dar eu stiam
că s-au terminat.
D1 Primar - până riu fac rectificările nu se va sernna recepţia finală.
Dl Viceprimar, Pintilie D.- sunt tasări si nite gheigăre ia care există o diferenţă de 30 crn
faţă de nivelul asfaltuIni, ani cerut s ă rectifice, nu au rectificat.
D1 Papuc P. - .dar trebuia pe banii lor.
D1 Primar - nu pe banii no.ştri. Aceasta este dirigenţie de şantier, nu are nici o treabă cu
lucrarea.
D1 Papuc P. - o altă chestiune care rog s ă se noteze în procesui-verbal, un studiu d.e
fezabilitate pentru strad. ă, eu zic că icu aceti bani se făceajumătate & st.radă, sî vreau să ştiu si
să ne prezinte laedinţa ordinară d.e ia sfâritu1 lunii vaioarea stud.iilor .d.e f.ezabiiitate care s-au
dat pe 2017 20 6 i dică sau pus în aplicare ceva de la aceie studii de fezabilitate sau dacă
sunt expirate.
D1 Primar - d.urnrieavoastr ă discutaţi de punctui 10 Studiu de Fezabilitate inod.ernizare
strada Ioan Ţau în sujr4280. Cunoate ţi cam cât ar fi preţui ia un kiiornetru, standard.ui de
cost?, ca să faceţi afirmaţii că 14000 făceaţi o jurnătate de stradă.
Dl Papuc P.. - nu este un ki1oinetru acolo. In jur de 4 rnilioane/kni, aa tin.
D1 Priinar - cu 14200 nu cred c ă ar ajunge nici rnăcar, pentru 20 de rnetrii, este 800 mii
lei fără TVA standardul de cost ia kilornetru.
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D1 Viceprimar, Pintilie D.- iucr ările de investi ţii nu se pot face far ă Studiu de fezabilitate
i fără autorizaţii, adică fără proiect.
D1 Papuc P. - este bine dar banii trebuie s ă fie cât mai chivernisi ţi, de aceea am si rugat
cu această ocazie s ă se prezinte Consiliului si nouă ce s-.a făcut, câţi bani s-au dat pe Studiile
de fezabilitate si dacă s-a pus ceva în aplicare.
D1 Prirnar - ceea c•e dorearn s ă explic domnului consîiier este c ă orice proiect indiferent
că este cu finanţare din banii Guvernului, indiferent c ă v:in .din bani aiocaţi de i.a Uniunea
Europeană sau sunt din finanţare proprie trebuie f ăcut un Studiu de fezabiiitate, acel S.F. sau
D.A.L.I.. Vreau s ă vă spun c•ă pentru data viitoar.e si noi o să venirn Cu ternele f ăcute aa curn
dunneavoastră ne-aţi solicitat, aş avea rugămintea să vă informaţi să stiti că astfel de lucrări
există cai studiu de fezabiiitate lucrarea procent din totai deviz. interesa ţi-vă ia inginerii i la
proiectanţii de care spuneaţi deavoastră să stiti c ă preţul unui Studiu de Fezabilitate este
un anumit procent din totai devîz.
D1 Papuc P. - dac ă se implementează, dacă nu sunt banii daţi.
D1 Primar - indiferent dacă se irnplementeaz ă sau nu un Studu de fezabiiitate pentru a
face proiectul tehnic trebuie f ăcuti trecut prin faz ă de S.F. sau DA.L.L, cred că vă pot iărnuri
mai bine cei care cunosc.
D-na Lovin V.O. - ia punctui 7 Reabilitare înveiitoare bloc ANL vaioare 362000 lei,
as vrea s ă ştiu clacă s-a reţinut garanţia de bună ex.ecuţie a ;acelei lucrări, cred c ă aa se
procedează la fieeare lucrare.
D1 Primar - doamna director este sî spune că da, la orice iucrare se face a şa ceva.
D1 Diaconu V.- apropo de Studiul de fezabilitate, m-au rugat o s•erie de cet ăţeni care au
spus că o să facă si un memoriu pentru strada Libert ăţii .şi Andrei Saguna, dumneavoastr ă aţi
promis ca anul trecut ,s ă fie gata, care are studiu de fezabilitate sï documente tebnice din ce
ştiu eu din 2014, dacă anul acesta pe buget va fi bugetat si intenţionaţi să o faceţi?, în
condiţiile în care este o straclă cu traf.ic si face Iegătur.a între două artere principale ale orau1ui
i este într-o stare depiorabii. ă, atât strada cât si trotuarei•e. As vrea .s ă întreb la punctu1 4
Documentaţie tehnică Reparaţii •sediu Primărie în valoare de 24871 lei, c]ac ă această
documentaţie nu se putea face de c ătre personalul din Prim ărie, de Serviciul Arhitectului ef.
D1 Primar - dornnui Arhitect nu are voie s ă vizeze proiecte, pentru că semnează
autorizaţii.
D1 Diaconu V.- impiică o autorizaţie de construcţie această reparaţie care s-a f ăcut Ia
sediul Primăriei? Noi am discutat odată despre un GAL prîn .care ni se proniîtea cl ădirea
Primăriei si a Liceului Agricol .că o să fie făcute pe acel GAL . şî văd că se suprapun. Dacă ni sar putea spune?
D1 Priinar - eonfund ăn nu ştiu dacă vă aduceţi aminte că reabiiitarea termic ă constă în
primul rnd în sistemul de înc ăizire, în acoperi, izolarea el ădirii ineiusiv îniocuire de
gearnuri. Ceea ce .se d;scută la punctul 4 sunt reparaţiile făcute în administraţia trecută.
D1 Diaconu V.- vorbin numai de documenta ţii tehnice de banîi acetîa?, a şa scrie.
D1 Primar este ufl proiect care este necesar pentru a intra în iegalitate..
D1 Diaconu V.- cui a fost pi ătit?, probabil c ă stiti este sumă eKactă.
D1 Primar - riu stîu ce au făcut dnii dar trebuie uri proîect înainte de toate pentru a intra
în legaiitate, iar acest proiect atta eost ă.
D1 Diaconu V.- vreau să ştîu dacă intră în ;acest proieet şi saa de aiăniri, consider că .am
mai discutat aeeastă proiemă .şî consider .că sala de sedintà ar trebui mutată acolo. Cu. ocazîa
aceasta atât masa aceasta, scauneie si sistemul de sonorizare .ered că ar trebui montat în sala de
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alături care arată eum arată. Am rnai discutat de o sal ă ( o carneră) pentru Consiiiul Ioca1, arn
văzut chiar astăzi a fost o întreag ă nebunie ca să facem comisiile aici. Nu cred că Consiliul
Loca1 nu rnerit ă să aibă o eăn ăruţă cum a avut de ani de zile în care cinci in şi să poată discuta.
D1 Prirnar - în anii trecu ţi unde era?
D1 Diaconu V.- carnera 17, ne-a ţi prornis că o să fie o carneră în eare putern s ă ţinern si
noi sedintele de cornisi•e. Ar trebui s ă ţineţi cont si de aceste aspecte pe care Ie-am precizat.
D1 Oancă S.V.- domnul Diaconu are perfect ă dreptate referitor ia eamera peritru
consilieri, iar legat de studiile de fezabilitate am aceeai opinie ca si clomnul Papuc.
Nu mai sunt interven.ţii.
Se înregistrează 16 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (d-na Lovin V.O. si dl Mîrza V..C.).
Se trece ia punctul 2 ai ordii de zi: Proiect de hot ă râr.e priiid aproarea Panuhi
de ocupar.e a funcţi1or puhiiee al Aparatului de Specialitate ai Primaiului Municipiului
Teeuci pe aiul 218
Preşedintele de şedinţă, di Cîmpanu Tudor - d ă citire proiectului de hotărârc.
D1 Diaconu V..- ţinnd cont de condiţiile în care, zic eu, furieţionărn oomider că era utîl
ca posturile/ fuuc ţiile publice vacante s ă fie anulate, să nu rnai apară pentru eă •ele se vor
bugeta si atunci banii respectivi vor fi bloca ţi până la ultima lună. In cazul îu care aeestea nu
vor fi bugetate, aceti bani vor putea tî folosî ţi pentru investiţii, consider că seherna Prîrn ăriei
şj vorbesc aici şi despre celela.Ite .proiecte de pe ordinea de zi, este sufîcient ă acolo unde este
cazul de o promovăre sau de drepturile pe care le au salaria ţii nu este nici o problemă clar cele
.ocupate prin recrutare, fiincl vorba de 42 la proiectul despre care vorbirri(a func ţiilor ocupate
este un număr de 108, iar rium ăr maxirn 1 50 deci 42 care vor fi ocupate prin reerutare), dup ă
părerea noastră ar trebui să fie .anuiate pentru ca aceti bani s ă meargă în investîţii..
Dl Oaneă S.V. - ţinând eont cle cadenţa studiilor de fezabiiitate ar fi bine să rărnână nişte
bani, poate cumpărăm uri tractor, autogreder.
D1 Papuc P. - as vrea o iărnurire doar, văd aici că sunt chestiuni pe care nu le înţeleg eu,
poate mă lăruurete cel care a promovat proiectul spune num ărul in.axim al funcţiilor publice
care vor fi îifîinţate i vine clup ă aceea la punctul următor numărul rnaxim ai funcţiilor
publice care vor fi supuse reorganizării 23 la 23, căre e.ste relaţîa îre înfiinţate si
reorganizării.
D1 Primăr - n.0 sunt noută de exemplu dac ă se desfiinţează un anumit birou şi intră în
eomponenţa unuI ait birou cu .număr identic de persoane, nu se intâmpl ă absolut riimic deci un
număr pleacă dintr-o structură şi se cluce în altă structură.
Dl Papuc P.. - să înţeieg că acestea sunt pentru viitoarea organ?
D1 Diaconu V.- intenţionaţi să angajaţi .42 de persoarie?
D1 Primar - nu întenţioriărn să anga,j ărn 42 de persoane.
D1 Diacouu. V.- rnr văc( de ce ar fi 42 posturi libere.
D1 Primar - întotdeauna si îu organigrarne a ţi văzut că se i.asă o mar,jă de angajaţi, care se
,de acolo
poate reorganiza inciusiv uria .din firmele UAT-ului, aa cum ar fi CUP, sîdesfiîntâm
i aducem sub o al.tă structură în Primărie.
D1 Diaconu V- sunt funcţionari publici, n.u?
D1 Primar - depinde cle stctura în care organiz ărn.
Nu maî suri.t interventii.
Se supune la vot proiectul de :hotărâre.

4

Se înregistreaz ă 11 voturi pentru; 4 ab ţineri(dI Diaconu V., dl Matei D.L.; dl Mîrza
V.C. si cl-na Lovin V.O.) 51 3 împotrivă ( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R. si dl Papu.c
P.).
Se trece la punctul 3 al ordiuii de zi: Proiect de hotărâre p.riviud aprobarea Planului

de ocupar.e a fuucţiilor puhiice a1 Serviciului Public Local de Evidenta Persoanelor
Tecuci peutru 2018.
Preşedintele de şedinţă. di Cîmpanu Tudor - dă citire proi.ectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul cle hot ărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru; 4 ab ţineri(dl Diaconu V., di Matei D.L.; dl Mîrza
V.C. si d-na Lovin V.O.) si. 3 înpotriv.ă ( dl Andriuţă G.., d-na Durnbrav ă A.R. sï cll Pa.puc
P.).
Se trece ia puuctu1 4 al ordiiii de zi: Proiect d•e ho ărâre priviud aproarea Planului

de ocupare a funcţiilor puhlice aI Serviciului Public Locai de Asisteu ţă Sială Tecuci
pentru 2018
Pre şedintele de şediriţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proieetului .de hotărâre.
Nu sunt interenţii.
Se supune ia vot proiec1il de hotărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru; 4ab ţin.eri(di Diacoriu V., idl Matei D..L.; •di Mîrza
V.C. si d-na Lovin V.O.) si 3 împotrivă ( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R. şi dl Papuc
P.)..
Se trece ia punctul 5 al ordinii de zi: Proieet de ho ărâre priviud aproban, m Pianului

de ocupare a fuucţiilor publice al Poliţiei Locale Tecuci
Preşeclintele de şedinţă, dI Cîrnpanu Tudor — dă citire proiectuiui de hotărâre.
Nu sunt interveriţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre,.
Se înregistrează 11 voturi pentr; 4 abţineri(dI Dinconu V., di Matei. [.L.; dI Mîrza
V.C. si d-na Lovin V.O.) i 3 împotriv ă ( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă. A.R. .i di Papuc
P.).
Se trece Ia puuctui 6 al ordînii de zi.: Proieet .de hot ărre privind aproa Plauulni

d.e ocupare a funeţiilor publice cenralizat pe Ordouatrul Principal de Cree pe auui
2018
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor — dă citire .proieetului de hotărre.
Di. Primar — ia aecst proiect s-au strecurat câteva gre şeli de tehrioredactare ati prirnit sî
dunmeavoastră pe birou rnodificările.
D-na Lovin V.O. — aş propune sancţionarea funcţionarilor pubiici care au îritocnit sa
care vor întocrni., de data aceasta să îi iertăm.
Dl Prirnar — curn se saricţionează un funcţionar public?
D-na Lovin V.O. - măcar avertisrnent.
Dl Priniar — la funcţiona.rii publici n•u pot t date sancţinni ca la .un SRL, laneonarui
pb1ic întâi de toate îri urrna uriui referat se va prezenta îri fa ţa uriei cornisii de discip1ină, iar
oomisia cle cliscipiină stabile şte care este vinov ăţia este posihii să se întoarcă retur fàrà niei un
fcl de sancţiurie.
T)l Diaconu V. - poate să greească la nesfârşit.
D-na Lovin V.G. — curn ar trebui să îi facem inai respon.sabili?
D1 Pri.mar — ii .se vor atr.age ateri ţia, este o greeaiă de teboredactare..
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D-na Lovin V.O. - nu a fost p.rina oar ă.
Dl. Primar - este aceeai persoan ă?
D-na Lovin V.O. - da aceeasi persoan ă.
Ei Pr.imar - ti ţi sigu.r?
D-n:a Lovin V.O. - da, de exemplu la sedïnta din 2:01.2017 unde la acea seffintâ
o.rdinar,ă la punctul trei avem îndreptare eroare material.. ă ia statul de func ţii al Casei d•e
Cuitură, aceeaşi persoană.
D1 Prirnar - dar curn o clea ă pe persoană?
D-na Lovin V.O. - Vîrian M
I, iLiae1a, .consilier superior.
D-oara Secretar, Fotaci.e V.- faceti durnneavoastr ă sesizare.
Dl Prirnar - durxrneavoas ă avi posibilitatea să faceţî un referat, c isia de .diseipiînă
îşi va face datoria.
D-na Lovin V.O.. - dac ă acest p.roiect ar fi fo•st votat?
Di Diacoriu V.- .dorunisoara Secretar ce atributii .are Consi.liui Local?
D-oara Secretar, Fotacie V- şi consilierii locaLi pot să facă se,sizare
iorm Legii M.
188 pentru funcţionarii pubiici este răspunderea .disciplinară a funcţionarior pubLici. Statta1
funcţionariior publici prevede că fun.cţionarui are anurnite dre,pturi si obligaiii, rice persoană
poate să facă sesizare l.a cornis2a de disciplin ă în ceea ce prîvete conduita
i funcţionar
pul1ic, dar riu aveţi statut speciai,.
D-na Lovin V,.€ - eu rnă refeream strict dac ă acest proiect trecea.
D-oara Secretar, flotac1e V.- func. ţionari.i p.ubiici din cadrui
ieî
srdonaţi Consiliuiui Locai..
Dl Papuc P. - cnd se vor da caLifîeativeie se va ţirie eont.
D-soara Secretar, Fotaclie V.- ţinnd oont , c ă eroarea de tebnoredactare nu .a is .o
uridice riici rnăcar îndreptarea erorii de care fac•e vorbire doarmia nu a preudioiat raio.
ută
Di Oancă S .V. -doarnna oonsiiier cred c. ă are dreptate, dar disouţia asta
oă este un avertisrnent destul de sever,.
Nu mai sunt iritervenţîi.
Se supune la vot proiectui de hot ă e.
d Mkza
Se înregistrează 11 voturi. pentru; 4 abţineridi Diaoonu V., di Mat6i,
pori
dl Andriută G., d-na Durnbrav ă A. ,i .di Ppuc
V.C. i d-na Lovin V.O.) si 3
P.).
Se trece la pel 7 al or4inil le z: Prolect de hotàAre pi
srli lunar de carbumuli pentru autoturismete ş utilajete ce
eiul Tcm
aute a.l U.A.T.
Preşedinteie de şed.inţă, di Cimpanu Tudor - dă citire proiectului de botărâro.
Di Primar -i aici s-a strecurat o grc şeală pentru ATV, în ],oc de IOQ l de bonzinâ s-a
trecut 1000 .l rnotorină.
Dl Papuc P.- cred că trebiia pusă eartea tebnică ia acest proîect.
D.l Prirnar -ar trebui, să và dea aleva cartea tehriio ă.
D.I Diaoonu V.- este bătaîe de joc dornnul Prixnar, nu este niei o docmnenta ţie în ,şpate
pentru că dacă exîsta o docmnentaţîe serîo.asă în spate, cte ore merge, eu ce merge, carte
tehnîcă putearn să ştixn si noi eum se eal.culeaz ă, dar aşa sunt nişte cîfre puse ără nici o
docuruentatie tehnică.

D1 Andriuţă G.- dornnul Primar ne-a dat r ăspunsul deja, m ă uitam la autoturisrne care
este de i.a 125 1 cât a fost stabilit anual Ia 250-300 1., motopompe, ne-arn uitat la aceste ATVuri si o tonă ?.
D1 Primar - dac ă tot arn ridicat aceast ă discuţie, rog să ni se dea si nouă cărţile de
identitate de Ia ATV-uri.
Di. Papuc P.- chernaţi-1 înjudecată.
D1 Diaconu V.- vi se pare corect ca pe situl Prirn ăriei să apară aa ceva?
D1 Viceprimar, Pintilie D.- o s ă luărn măsuri ca pe viitor să nu se mai întâmple, dar acum
nu trebuie să exagerăm.
Dl Diaconu V.- dac ă nici nu stim cu ce func ţionează ATV-urile acestea eă sunt cu
benziriă si nu cu motorină.
Ll Viceprimar, Pintilie D.- .ne-am dat seama cu to ţii că nu are curn să functioneze cu
rnotorină în piimul rând, în al doiiea rând riu avea cum s ă consume 1000 litri.
E>l Diaconu V.- c•ând ne-arn dat seama?, dup ă ce au apărut discuţii, iar lacelzIalte aţi
dubl.at .chiar triplat consurnul întro perioad ă în care vorbim că este criză, de ia 15 l Ia 3581 ia
Skodă. Normele înainte prevedeau 1.25 litri si acum 350.
D1 Prirnar - având în vedere că drumurile de Bu.cureti încep s ă fie clin ce în ee rnaI dese,
avem 18 proiecte care necesit ă prezenţa noastră acolo, suntem din nou cu un nu.rnăr de
proiecte care trebuie depuse îmi pare foarte r ău o să găsirn o altă variantă. [oate ieiriie
noastre suntjustificate pe ordînile de deplasare.
Dl Diaconu V.- cheltuiţii banii pentru că la anul o să rnărirn iar irnpozite]e.
D1 Prirnar - impoziteie riu s-au mărit aa cu•m doriţi durnneavoastră sà soateţi în
evidenţă.
D1 Oarrcă .S.V.- corisurnuiil.e ca1culate, estirn.ate nu sunt exagerate, rnai ales în vreme dc
iarnă.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectui de hot ărâre, cu rnodificare la ATV de 180 iitrîi ienzînă doar
pe timpul iernii.
Se înregistreaz ă 11 voturi pentrn; 2 abţineri( dl Mîrza V.C. ş i d-na ioin V.C) si 5
împotrivă ( dl Andriuţă G., dl E>iaconu V, d-na Dumbrav ă A.R., d1 Matei D..; si dl Papuc
P.).
Se trece la punetul 8 al orlinii le zi: Proiect de hotărâre priiil apoarea
Regulauiertului le orgaizare şi desfăşurare a evaluării auale a
uze.lui de lstorie ,,Teoor Ciueu Tecuci, preciun şi desemmrea membrîlor
Cousiliului Loeal Tecuci îu comisia de •evaluare şi îu conisia de slivare a
contestalfflor peutru evaluaa auual ă a niauagerului institu ţiei puiie de cultiu ă
uzeul de lstorie ,,Teot1or Ciueu Teeuci - subordonatâ Cousiiiului Loea
Preşedinteie de şectinţă, dl Cînpanu Tudor - cl.ă citire proiectrriui de hotz ărre, penru
clesemnarea ceior doi mein.brii trebnie să propuneţi o cornisie cle nurn ărare a votirî compusă
din trei mernbrii, .astfel rog propurreri pentra cornisia de nurn ăra.re a votirri1e
Dl Viceprirnar, Pintilie D.- propun ca comisia să fie frmată dirr dl Mîrza v.c.,, dl
Croitoru C. sidi Bulbac C..
Nu rnai sunt .alte propuneri..
Se supune ia vot comisia de numărare a voturilo.r,îrr urrn ătoarea cornponenţă: dl Mîrza
V.C., di Croitoru C. si cll Bulhae C..
Se înregistrează urianirnitate de votuii peritru.
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Pre şedintele de şedinţă, dl Cîrnpanu Tudor —rog .propuneri pentru coniisia de .evaluare i
eornisi.a de contestaţii.
Dl Fărcă anu G.- propun în csomisia de evaluare pe d.omiu1 Martin Cristincl Mihai, iar în
comîsia de contest.aţie pe doanina Duniitriu Gina Geoigeta.
D-na Lovin V.O. - propun în cornisia de evaluare pe dornnul Di.aconu Vasile, iar în
cornisia de ccntestaţie pe doaniui Papuc Petru.
D1 Diaconu .- eu nu doresc s ă fac parte sï de aceea în iocul rneu o prcpun pe doamna
oonsilier Durnbravă Ani.
E)1 Papuc P.- nu sunt de aeord.
Di Cîrnpanu Tudor - sunte ţi propus.
Preşedintele de şedinţă, dl Cîrnpanu Tudor - explîcă procedura cle vot.
Se trece la vot secret.
In urrna riurnărării voturilor se desemneaz ă în ccrnisia de evaivare pentru evaivarea
,anuală a managerului instituţiei publice de .cuitur ă - Muzeu1 de lstorie ,,Teodor Tecuci
dinnul Martin Cristinel Miiai unde oomisia a constatat c ă din ceieoturi valabîl
expriinate 11 voturi pentru i se desemneaz ă îri comisia de soiuţionare a contestafiflor
pentru evaivarea amral ă a manageruiui instituţiei pubiîce de cultură - Muzeui de Istorie
,,Toodor Cincu Tocuci doarnta Durnitriu Gina Georgeta eornisîa constat ă câ din. ceie 18
voturi valab.il exprirn;ate avern 11 voturî pentru.
Nu inaî sunt intervenţii.
Se supune ia vot proiectui de hot ărre, jeu membrii desemnaţi conorrn votulul soeret( îri
oomisia de eva1uare dl Martin C.M şi cornisi:a de contesta ţie d-na Durnitrin G.G..
Se înregîstrează unaniinitate de voturi pentru.
Se trece ia punctut 9 ai ordriii de zi: roieet de ltrâre prWind apa

mo,dïftcâiïï Atii Cstittiv al Compafflei de Utillitâti Pubihice Teei
Preşedîriteie de şedinţă, di Cîrnpanu Tudor - dă citiie proiectului de lotărre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune ,la vot priectui cle hotărâre.
Se înregistrează 1 5 voturî pentru i 3 abţinerî dl Adriuţă G., d-ria Durnbravă A.R.
şî dl Papuc P.).
Se troce la pictul l) al .rdinii de zi: Proect .de loâre prvid aprolarea liste de

ţele ANL pe ai 2*18 în municipial Tei
Preşedînteie de şedinţă, dl Cîrnpanu Tudor - dă cîtire p.roieetului de iro ărre.

rIoriti pentru i

Nu surit intervonţii.
Se supune l,a vot proiectul de hot ărâre..
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
.D.-na Lovin V.O. —as dorî să se aibă îri vedere pentru oornisia .cle anuliză a luintelorca
sâ e completatâ comîsîa cu dornnul Mîrza V. ,în iocui dornnuiui utunoi.
Nemaitind aite discuţii, prcşodinteie de şedi.nţă deeIară închise luorările şedinţeî.
Drept pentru care s-a îrrchei,at prezentui proces - vorbal.
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