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Din nimărul total de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezeriţi 17.
Lipsesc motivat doamna consilier Diaconu Petronela Monica si domnul consiiier
Uulea Mitică.
Şedinţa este legal constituită.
ln cairu1 şedinţei au fost adoptate urm ătoarele hotărâri:
*Hotălârea Consiliului Iocal al municipiului Tecuci nr. 11 / 30.012018 privind
aprobarea proiectului: ,,Reabilitare cl ădire şcoala Dimitrie Strndza - nzonunzeizt
isloric, Tecuci, .hide ţid Galaţi, în vederea Jinan ţării în cadrul Prograniuiid
Operaţional Regiornzl 2014 - 2020, Axa priorilai- ă 10, Obiectiv spec ţic 10.1,
adoptată cu adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru.
*Hotărârea Consiliului local al muriicipiului Tecuci nr. 12 / 30.012018 privind
acordid de principiu al Consiliuiui Local Tecuci referitor la depunerea de c ălre
Muizicipiid Tecuci a unni proiecl jinan ţut din fonduri europene privind
,,Reabililarea Ci ădirii Colegizdui Na ţiondCaiistrat Hoga ş Tecuci, prin Programid
Operaţionai Regionui 2014 - 2020 Axi, priorilar ă 3.1 Sprijiiiirea ejicieii ţei
energetice, a gestion ării inteligenle a energiei şi u utiliz ării energiei din surse
regeizerabiie în infrastructuriie publice,, inclusiv în d&liriie publice şi în sectorid
locuinţelor - Operaţiunea B. Clădiri publice, adoptat ă cu unanimitate de voturi
pentru.
•
*Hotărârea Coaisiliuiui local al municipiului Tecuci nr. 13 / 30.01.2018 privind
acordzd de principiu id Consiliului Local Tecuci referitor la depuizerea de c ătre
Municipizd Tecuci u unui proiect jinan ţat din foizduri europene privina!
,,Modernizarea Parcnlni Carol I, Tecuci, Jitde ţul Gdaţi, priii Programui
Operaţionai Regioiial 2014 - 2020, Axa prioritur ă 13 - ,,Sprijinirea regener ării
oraşelor n,ici şi nzijlocii, Prioritatea de invesli ţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentru
revilalizareajizic ă, economică şi socială a commzit ăţilor defavorizute diii i-egiunile
urbane şi rurale Obiectivtd specic 13.1 - Iinbun ătăţirea calităţii vieţiipopulaţiei
în oraşele mici şi mijlocii diiz Roniânia, adoptat ă cu unanianitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului iocal al municipiului Tecuci rir. 14 / 30.01.2018 privind
acordid de principiu uI Consiliului Locai Tecuci referilor lu depnnez-ea de c ălre
Municipin1 Tecuci a •u,zui proied Jinun ţat din jnduri europeize priviiz ăi
,,Modernizarea Parcuiui 011ea Doanzna, Tecuci, Jude ţtd Gda ţi, prin Programu1
Opera ţionai Regioiwi 2014 - 2020, Axa priori1ar ă 13 - Sprijinireu regezzer ării
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oraşelor niici şi nzijlocii, Priorilatea de iiivestiţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pcntru
revitalizarea îzică, econornică şi sociază a coniunităţilor defavorizale din regiuniie
urba,ie şi rurale , Obiectivui specijîc 13.1 - ,,Irnbunătăţirea calităjii viejii populajiei
în oraşele rnici şi rnj1ocii din Roiiiânia. adoptată cu unanirnitate de voturi pentru.
,1

*Hotă .ârea Consiliuiui iocal al rnunicipiului Tecuci nr. 15 / 30.01.2018 privind

Acordul de principiu al Consiliului Local Tccuci referitor 1a depunerea de către
Municipiul Tecuci a unui proiectjînan ţat din fonduri europene privind ,,Reabiiitare
Cinernatograful Arta, Tecuci, Judeţui GaIali, prin Prograniul Opera
ţiomii
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 13 ,,Sprjinirea regeiierării orae1or ,nici şi
rnjlocii, Prioritatea de iiivestiţii 9b - ,, Oferirea de sprjin pentru revitalizareajîzică,
econornică şi socială a coniunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul specfic 13. 1 - ,,Inibun ătăţirea caiităţii vie ţii populaţiei în oraşele rnici şă
,nqlocii din Ro,nânia. adoptată cu unanirnitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local al rnunicipiului Tecuci nr. 16 / 30.01.2018 privirid
Acordul de principiu al Consiliuhti Locai Tecuci referitor la depunerea de către
Municipiui Tecuci a unui proiectjinanţat din fonduri europene privind ,,Reabilitare
Clădire - Biblioteca Municipală Ştefan Petică, nionurnent istoric, Tecuci, Judeţai
Galaţi, prin Prograrnu1 Opera
ţional Regionai 2014 - 2020, Axa prioritară 13 ,,Sprijinirea regener ării oraşelor rnici şi nzjlocii. Prioritatea de investiţii 9b• Oferirea de sprijin pentru revitalizarea jîzică, econornică şi socială a cornunităţiior
defavorizate din regiuniie urbane şi rurale Obiectivui specfîc 13.1 ,,Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele rnici şi mijlocii din Rornânia.
•

adoptată cu unanirnitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local aI municipiului Tecuci rir. 17 / 30.01.2018 prii
Acordu1 de principiu al ConsiliuIui Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre
Municipiul Tecuci a unuiproiectjinan ţat dinfonduri europeneprivind ,,Reabiiitare
Clădire - Carnera de Corner ţ, rnonurnenl istoric, Tecuci, Jude ţuI Gaiaţi, priii
Programul Opera ţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 13 - ,,Sprijinirea

regenerării oraşelor mii şi mijlocii. Prioritatea de investiţii 9b - ,, Oferirea •de
sprijin pentru revitalizarea Jizică, econoinică şi socială a cornunităţilor defavorizi1e
din regiuniie urbane şi rurale Obiectivul specfic 13.1 - ,,Imbun ălăţirea calităţii
vieţiipopidaţiei în oraşele mici şi mijlocii din Rornânia, adoptată cu unanimitate de
voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local aI rnunicipiului Tecuci rir. 18 / 30.01.2018 privind
Acordul de principiu ai Consiliuluă Local Tecuci referitor la depunerea de căzre

Municipiul Tecuci a unuiproiectjinanţat dinfonduri europene privind ,,Reabilitare
Clădire - Casa Căsătoriilor - Municipiul Tecuci, Judeţid Galaţi, prin Programiul
Operaţionai Regional 2014 - 2020, Axa priorilară 3.1 ,,Sprijinirea eJicienJi
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse
regenerabiie în infrastructurile publice, inclusiv în clădiriie publice şi în seclorul
locuinţelor
Operaţiunea B. Clădiri publice - SUERD (Strategia U.E pentrii
Regiunea Dun ării), adoptată cu unanirnitate de voturi pentru.
-

*Hotărârea Consiliului local al rnunicipiului Tecuci nr. 19 / 30.01.2018 privind
acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre
Municipiul Tecuci a unuiproiectjinan ţat din fonduri europeiie privind ,,Reabiiitare
Clădire - Galeriile de Art ă ,, Gheorghe Petraşcu - Mirnicipiid Tecuci, JudePd

Galaţi, prin Programul Operaţionai Regional 2014 - 2020, Axa priorilară 3
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Sprijiiiirea ejicienţei energelice, a geslionării ineligente a energiei şi a uliiizării
energiei di,i surse regenerabile în infrastruclunYe publice, inclusiv în ci ădiriie
publice şi în seclorul locuinţelor - Opera ţiunea B. clădiri publice - SUERD
(Slralegia U.Epenlru Regiunea Dun ării), adoptată cu unaninlitate de voturi pentru.
*Hotăl.ârea Consiliului local al rnunicipiului Tecuci nr. 20 / 30.01.2018 privind
aprobarea indicalorilor tehnico-econoniici penlru obiectivul: Reabililare strada
Libert ăţii, Municipiul Tecuci, Jude ţul Galaţi, adoptată cu unanimitate de voturi
pentru.
*Hotărârea Consiliului local al municipiuiui Tecuci nr. 21 / 30.01.2018 privind
aprobarea Reguiamentului de organizare şi funcţionare a Consiliuiui Local ai
Municipiului Tecuci, cu arnendarnent, adoptat ă cu unanirnitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local al rnunicipiului Tecuci nr. 22 / 30.01.2018 privind
aprobarea Regulanientului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locaie de
Ordine Public ă a Municipiuiui Tecuci, adoptată cu unanimitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local al municipiuiui Tecuci nr. 23 / 30.01.2018 privind
aprobarea re ţelei şcoiare a unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat şi
particular din Municipiul Tecuci, pentru anu1 şcolar: 2018- 2019, adoptată cu
unanimitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local al municipiuiui Tecuci nr. 24 / 30.01.2018 privind
aprobarea listei de reparlizare a locuin ţelor pentru tineri destinate închirierii,
adoptată cu unanimitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local ai rnunicipiuiui Tecuci nr. 25 / 30.01.201
privindinodjicarea coinponen ţei comisiei de analiz ă a solicitărilor de locuin ţe di
fondul locativ de stat, locuin ţe sociale, convenabile, de necesitale, de servici
precum şi a celor construileprin A.NL, aprobal ă prin H.C.L. nr.18127.07.2016, ci
modjic ări1e şi complel ările ullerioare, adoptată cu unanimitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local ai municipiului Tecuci nr. 26 / 30.01.2018 privind
ampiasarea unei aeronave apar ţinând ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada
Gheorghe Petra şcu nr.64-66, cu amendament, adoptată cu unanimitate de voturi
pentru.
*Hotărârea Consiliuiui local al municipiului Tecuci nr. 27 / 30.01.2018 privind
aleslarea apartenen ţei la dmeniul public al U.A. T. Municipiul Tecuci a i,nobilekr
situate în Tecuci, slr. Victoriei nr.28 şi str. 1 Decembrie 1918 nr.26 C, adoptată ou
unanimitate de voturi pentru.
*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci rir. 28 / 30.01.2018 privind
aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gininaziale Speciaie ,, Constantii
Păunescu Tecuci, în vederea Iransportului eievilor care nu se pol deplasa singuri la
şcoală, până la sfârşitul anului 2018, adoptată cu unanimitate de voturi pentru.
*Hotârea Consiliului local al municipiului Tecuci rir. 29 / 30.01.2018 privind
modjicarea Iarfelor ce vorjipracticale de Societatea Compania de Ulilil ăţi Pubiice
Tecuci S.R.L. pentru uneie activil ăţi din serviciul de salubrizare din Municipiul
Tecuci, acioptat ă cu 13 voturi pentru, 3 ,,împotrivă (dl.Papuc P., dl.Andriuţă G. dna. Dumbravă A.R) şi I ,,abţinere (d-na. Lovin V.O.)
*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 30 / 30.01.2018 privinri
aprobarea modjic ării Organigraniei şi a Statuiui de Func ţii ale Bibliolecii
Municipale ,, Ştefan Petic ă Tecuci, adoptată cu unanirnîtate de voturi pentru.
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otărâre a Cnsiiuiui local,al riuriicipiuui Tecuci rir. 31 1 30.01.2018 privir
ozsiiuhi Local în conisia de e a
iesennarei reprezeiitaiifilor
perforniantelor orofesionde 5i a roiiiisiei de soluliénare a conesUiior .a
*

personandui din cadrul Aparatuluî Pernianent de Lacra Ù1 consiizdzî Loeai
7, adoptată cu unanimitate de voturi pentru.
Tecuci kz nivehd anuhd 2O6,

Şedina se inceie la ora
In conformitate cu dispozîliile ar. 10 din Iegea r.52/2003 privind transparena
decizionaiă în adninistraia pcă minuta se va publica la sedîui Muieipiuii Fecuci
şi pe siteul propriu.
Seretar,
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