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Încheiat astăzi, 28.02.2018, în cadrul şedinţei ordinare 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, Cîmpanu Tudor - declar ă deschise lucrările sedintei si dă
citire Ordinului Prefectului nr. 35/12.02.2018 privind încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitic ă.
D-nul. Preedinte de sedintâ, Cîmpanu Tudor - rog pe domnioara Secretar s ă fac ă
. prezenţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din num ărul total de 18 consilieri locali în
funcţie, sunt prezenţi 18, drept pentru care sedinta de ast ăzi este statutară.
D-nul. Preedinte de sedintâ, Cîmpanu Tudor - domnul Primar a solicitat ca la începutul
edinţei domnii arhitecţi care se ocup ă cu P.U.G.-ul să ne explice date referitoare la acest PUG
întrucât domnii trebuie sa se deplaseze la Bucureti. Dac ă dumneavoastră sunteţi de acord să
începem sedinta cu aceast ă mică prezentare.
Se supune la vot ca sedinta să înceapă cu prezentarea P.U.G.-ului.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
D1 Primar - am considerat c ă această fază la care ne afl ăm cu P.U.G.-ul, trebuie
cunoscută si de dumneavoastră, doamnele arhitect vor prezenta consilierilor locali hot ărri1e
pe care le-am luat, îns ă nu este nimic înc ă stabilit ceea ce se va prezenta este doar o form ă
incipientă a ceea ce ve ţi vedea pe ecran, dar eu spun c ă sunt soluţii demne de luat în seam ă,
fapt pentru care dau cuvântul doamnei arhitect.
Laura Dobrescu, arhitect - am început primele etape de realizare ale reambul ării
topografice, practic este primul pas, premerg ător avizării si depunerii P.U.G.-ului spre
finalizare. Această reambulare a însemnat o verificare a situa ţiei existente pe baza datelor
primite de la oficiul de cadastru si pe baza datelor pe care noi le aveam. Este prima etap ă
pentru a discuta si am spus că este foarte bine pentru a ar ăta către dumneavoastr ă propunerile
de extinderi ale P.U.G -ului de restrângeri sau de extinderi ale P.U.G.-ului, limita propus ă aa
cum este ea în momentul acesta la oficiul de cadastru, o s ă aveţi două limite cea albastr ă si cea
roie propus ă, limita albastră trece pe terenurile oamenilor pe lâng ă acestea. De Ia trecerea din
local în stereo s-a făcut această schimbare a limitei care duce la nite probleme. Am încercat
să reparăm practic limita pe contururile tarlalelor, pe fundurile de loturi, pe drumuri. deci am
avut zone de extinderi de extravilan si zone de reducere a intravilanului.
Cea de-a doua problem ă rnare pe care încerc ăm să o rezolvăm prin acest PUG este
rezolvarea centurii partea de est si propunerea pentru extinderea centurii care exist ă deja pe
partea de est a Tecuciului si sunt câteva zone de intravilan rnai mari care vor fi propuse pentru
introducerea în intravilan( se arat ă pe hărţi ce zone), drumul na ţionai si european unde o

propunere de introducere a intravilanului este toat ă zona fostei ferme, pe partea stâng ă curn
intrăm în Tecuci.
Crăciun Vasilică, arhitect sef Municipiul Tecuci - de la inelul de variant ă, inclusiv zona
7 vaci până la limita drurnului spre Nicoreti, tot ceea ce este în partea de nord a drumului
european.
D1 Diaconu V. - asta nu trebuia în prealabil s ă aibă hotărâre a Consiliului local?
D-na Laura Dobrescu - r ăspunde că nu, este o prim ă discuţie prealabil ă P.U.G.-ului de
aceea ne-am întâlnit.
D1 Primar - v-am spus c ă nu am stabilit nimic
D1 Diaconu V.- dar cred c ă trebuia o dezbatere public ă pentru c ă pentru zona respectiv ă o
să însemne că impozitele o s ă crească foarte mult.
Crăciun V. - este adev ărat ce spuneti dumneavoastr ă, dar oamenii de specialitate
arhitecţii discută, vă prezintă dumneavoastră, normal este c ă dumneavoastră spuneţi da sau nu
si va fi o hotărâre de consiliu, deci arhitec ţii, urbanitii propun zonele care se pot extinde al
UAT —ului respectiv, deci din punct de vedere al profesiei noi v ă propunem si vă putem da
răspunsuri ce înseamnă zona respectiv ă.
D1 Diaconu V.- propunerea este f ăcută în baza unor studii sau a unui proiect? Care este
rolul?
D-na Laura D. - etapele de P.U.G.-ului sunt foarte clare astfel prima etap ă este cea de
reambulare topografic ă, la aceasta se iau limitele aa cum sunt de la cadastru dup ă care se fac
nite propuneri pentru limitele noi. Aceste limite trebuie supuse c ătre atenţia dumneavoastră
ca apoi să facem pasii urm ători: informarea public ă, nu putem informa publicul c ă veţi face
PUG-ul până când nu stim. ce vrea Consiliul Local. Noi trebuie s ă propunem ceva, PUG-ul
fiind un obiectiv de interes locai si de la dumneavoastră trebuie să pomească propunerea ca
apoi după ce va începe procedura de informare s ă schimbăm această limită în funcţie de ce
solicitări veţi avea dumneavoastr ă din afară, dar nu puteţi merge către public până nu stiti ce
vreţi dumneavoastră să faceţi. .
Au fost prime discutii cu domnul Arhitect sef si ne-amgândit la solutii pentru anumite
zone, pe anumite considerente vi le prezent ăm, după aceea le schimbăm iar când vom intra în
procedura de informare a publicului as vrea s ă intrăm cu acea soluţie pe care o doreste U A T ul
D1 Diaconu V - în cazul în care ne extindem pân ă la sapte vaci, ar trebui ca U A T -ul s ă
creeze utilit ăti până acolo 2
D-na Laura D. - răspunde că da
D1 Crăciun V. —noi propunem ca specialisti zonele în care se poate extinde UAT Tecuci
si rezolvăm niste probleme ale extinderilor orasului Noi ca specialisti v ă putem spune că ne
putem extinde spre Matca, Cernicari acestea sunt zonele tehnic care pot fi extinse,
dumneavoastră puteti însă decide Problema pe care vreau s ă v-o aduc la cunostint ă este că
decideti ast ăzi pentru 20 de ani de acum în colo Ce discut ăm astăzi este de ceea ce au gândit
cei care au fost la vremea din 98 când s-a semnat P U G -ul, ei nau discutat înainte de 1996 si
suntem la nivelul anului 1996 astăzi, dumneavoastră ce decideti astăzi decideti pentru 20 de
ani De aceea noi ca specialisti v ă putem spune unde se poate extinde Tecuciul si v ă aducem
argumente astfel, nu introduc drumul european în U A T c ă nu putem înti etine acea bucat ă s
de aceea nu am propus extinderea pe ambele părti, ci doar pe o singur ă parte Cei de la
drumuri nationa]e ne voi solicita s ă dublăm soseaua Terenul mtrând în intravilan si având si
drurn de acces îi creste valoai.ea Depinde de dumneavoastr ă ce decideti
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D-na Laura D. - propunerea cu extinderea doar pe partea stâng ă a drumului naţional a
fost din două considerente: o dat ă nu băgăm în UAT drurnul pentru că va trebui s ă îl preluaţi
cu totul si Îfl al doilea rând crearea unor posibilit ăţi de accese pe mijloacele parcelelor duce la
construire pe parcele.
D1 Diaconu V.- care este motiva ţia că vreţi să ne extindem acolo?
Dl Crăciun V. - orice UAT trebuie s ă se extindă.
D1 Diaconu V.- noi avem vreo 20 hectare pe la unitatea militar ă care sunt în intravilan si
flu îi folosim.
D1 Crăciun V. - 1-aţi folosit si aţi construit o construcţie fară să fie PUz si acum acea
construcţie mă deranjeaz ă acolo.
D1 Diaconu V. - care este construc ţia?
D1 Crăciun V.- sunt două campusul si clădirea albastră, eu ca specialist vă rog ca P.U.Z.ul să îl gândim pe toată unitatea militar ă, ca teren astfel s ă gândim si să reglement ăm întreg
terenul că unitatea militară nu va mai fi acolo. Veţi investi într-un teren de 300mp s ă vă faceţi
o locuinţă? Trebuie să gândim aa cum ar trebui s ă facem noi pentru noi investi ţii nu aa cum
s-a făcut parcelarea la cimitir.
D-na Laura D.- P.U.G.-ul esteun instrument de lucru pentru durat ă lungă, dacă fac astăzi
PUG-ul nu înseamnă că îsi face efectele a doua zi, dar stiu c ă pe 20 de ani în zona respectiv ă
nu mai este unitate militară, ci zonă de locuinţe sau zonă de blocuri, comerţ servicii iar cei
care vor vrea s ă-si construiasc ă acolo vor face niste lucrun, dar el devine un rnstrument pe
termen lung din aceast ă cauză trebuie gândit nu doar pentru momentul de fa ţă.
D1 Oancă S.- iniţiatorul a gândit o investi ţie anume? Un teren agricol îl aducem în
intravilan, populaţia municipiului a scăzut şi este într-o continu ă scădere. Care este ra ţiunea?
D1 Primar - vreţi să spuneţi că dacă dumneavoastră aveţi informaţii că populaţia a scăzut
zona de la Kauf[and ar trebui s ă o aducem spre centru să o micorăm? P.U.G.-ul aa cum
spunea doamna arhitect este un instrument de viitor pe care noi încerc ăm să oferim
posibilitatea de a dezvolta acest ora.Aceste investi ţ ii nu se vor face a d()Lla zi după PUG. Ii()i
pregătim terenul pentru viitoare investi ţii si viitoare viziuni a oric ărui investitor. Este prima
întâlnire pe care o avem cu doamna arhitect este o propiiiiere în urma docunientelor pe care lea adunat cu Direc ţia Arhitect sef si ve ţi vedea în acestepropuneri inclusiv pasarela cie Ia
Kauf[and care s ă traverseze calea ferat ă, de aceea vrein s ă preiunim 1imitee municipiului
Tecuci.
D-na Laura D- propunerile la P.U.G. trebuie s ă se fc ă sï PUG-iil cste un instrument pri[1
care municipiul trebuie s ă se dezvolte organizat, aeeasla este prohlenia multor orae din
România în care s-au f ăcut sau nu s-ai 1cut PIJG-uri. dar PU(i-ul trehuie s ă Ie ca o
dezvoltare unitară asta înseamnă ca t.JAT-ul trebuic să propună ceva unitar pentru orau1 liii.
Aici sunt doar două zone de dezvollare, ani ora şe undc sunt 1 OOo intra.vilaii, aici flLi cste
vorba de aa cevâ sunt doar dou ă zone posibile cle extiiidere aici în partea carc ni s-a p ărut
nouă importantă că este intrarea principal ă în TecLici sï este o zon ă cii potcii ţ ial cle dezvoltarc
pe zonă mai mult comerţ-servicii si mai este o singură zonă, in rest nu sunt ni ăriri cle iiitravilan
ci restrângerea de . intravilan pe fondurile de loturi, pe druinuri deci mi simt clifcreii ţe ca
suprafaţă foarte mari.
. D1 Oancă S.- există posibilitatea racordării la gaz inelail.
D1 Crăciun V. - nu ţine de treaba iioastr., dar toate propriet ăţilc carc au fost ini ţ iil Ia
1990 s-au reparcelat si avern foarte mu1t prohlciiic cu construic ţ ii Iciite pe parccic carc iiu
respectă reglementările PUG-ului de k 16. dcci deiisitatca consiriic ţ iilor pc tesutut urhan

vechi al Tecuciului este foarte rnare, eu nu rnai pot construi nirnic în Tecuci în rnarea
majoritate a parcelelor aglomerate de construc ţii si tot către durnneavoastr ă vom veni cu o
solicitare de rezolvare a acestor construc ţii făcute datorit ă unor mornente din istoria
Tecuciului când oamenii au fost nevoi ţi să-şi refacă casele si le-au refăcut, iar noi Primăria îi
putem ajuta dar acele probleme nu s-au rezolvat nici ast ăzi construc ţii îndesite, construc ţii
care nu respect ă densitatea si distanţele dintre ele, nu respect ă nici regulile elementare de
construire si de reglement ări urbanistice ale Tecuciului. De aceea avem nevoie de PUG.
D-na Laura D. - o altă problemă care este important de rezolvat i am f ăcut o propunere
este realizarea centurii din partea de est.
D1 Crăciun V. - este intrarea clinspre Dr ăgăneti, înainte de zona ANL este o bucat ă de
teren liber al U.A.T.-ului si să scoatem traficul greu c ătre drumul spre Matca, tot traficul greu
care tranziteaz ă acum centrul orau1ui.
D1 Diaconu V.- de ce nu putem extinde si pe zona spre Furceni?, dup ă centură nu ar fi
bun pentru construcţie locuinţe zona aceea? Ca utilit ăţi ar fi mai aproape.
D1 Crăciun V. - legătura acestui cartier cu Tecuciul se face prin acest pod.
D1 Diaconu V.- dar acum se poate face si pe centură.
D1 Crăciun V.- ocolitor, dar aceast ă legătură cu Tecuciul prin pod este c ă acesta nu a mai
fost reparat de mul ţi ani, el este în proprietatea CFR-ului, nu al U.A.T.-ului nu îl repar ă
nimeni si cât de curând acesta va fi blocat.
D1 Diaconu V.- odată cu terminarea centurii traficul greu o s ă fie pe acolo si restricţionat
pe pod numai traficul sub 3,5 tone.
D1 Crăciun V.- aa este dar va trebui ca cineva s ă repare acest pod. Dac ă podul nu o să
permită accesul pe el ce face ţi?
D1 Oancă S.- nu se poate construi un alt pod?
D1 Crăciun V. - veţi decide dacă veţi avea bani să construiţi alt pod sau să reparaţi podul.
D-na Laura D- dac ă desenăm cevape PUG asta nu înseamn ă că el nu rămâne cu caracter
de lege, este pe termen lung nu trebuie s ă construiasc ă mmeni peste noapte dar dac ă noi
propunem niste drumuri, treceri, lucruri în momentul acesta la PUG ele vor trebui cândva s ă
fie facute iar dac ă nu vom vrea să le facem si vreti în altă parte vor fi alte PUZ-uri sau
documentatii de urbanism Deci el chiar dac ă este pe termen lung el are o valoare juridic ă
foarte clară si mi se pare foarte important pentru Tecuci s ă avem reglementăn foarte clare, s ă
stim unde este zonă de locuinte pentru c ă în momentul acesta se permite construirea haotic ă
fiindcă PUG-ul vechi avea acele hasun, asa se facea cândva, dar acuma trebuie s ă găsim o
solutie odată să îi mtegrăm pe cei care sunt deja construiti si în al doilea rând s ă facem ceva să
nu mai fie haotic O astfel de propunere de nod de circulatie înseamn ă că dumneavoastră nu
veti putea da autonzatii acolo pân ă nu se va putea rezolva acel nod
D1 Diaconu V - pe ceea ce aveti acuma, care ar fi zona ideal ă care se extinde pentru
locuinte9
D1 Crăciun V. - pentru locuinte este zona unit ătilor militare Centura de care faceti
vorbire nu este a Tecuciului si ar trebui s ă fac subtravers ări ale utilitătilor pe sub drum, de
aceea nu mă pot dezvolta acolo Ce s ă dezvolt acolo9
D1 Diaconu V - toate oi asele s-au dezvoltat pe centuri, zone industriale în general, noi nam dezvoltat nimic pe centura care exist ă
D1 Crăciun V - care centur ă9 stiti cât costă utilitătile7
D1 Diaconu V - eu v ă spun că la Focsarn

D1 Crăciun V. - nu are diferenţele de nivel nici Focaniu1 si nici o altă localitate curn are
centura de vest a Tecuciului. În zona respectiv ă aveţi cel mai bun aerodrorn, de ce s ă nu
folosiţi lucrul acesta Galaţiul si Brăila se bat pentru aerodrorn, Tecuciul îl are de ce nu îl vre ţi?
De ce spuneţi Kaufland si nu spune ţi scoala de aviaţie.
D-na Laura D. - acum PUG-uI în sine ca si document va trece printr-o avizare, având
monumente trebuie avizul de cultur ă la Bucureti la Minister, vorn trece de Drumuri Na ţionale
sunt câteva avize grele Mediu, apele Române etc. Din aceast ă cauză vreau să avem o strategie
comună pe care noi să o susţinem mai departe pentru că altfel o să vină oricare dintre avizatori
si o să spună că vrea altfel. Este clar c ă limita pe care noi o propunem în acest moment poate
fi schimbată si de avizatori, dar ele stiu p ărtile lor de lucru Tot ceea ce propunem noi trebuie
să fie foarte bine sus ţinut acesta este motivul pentru care trebuie s ă stie mai întâi Consiliul
Local ce vrea pentru orasul lui, dup ă aceea s ă întrebăm populatia pentru c ă trebuie să facem
informarea publicului si abia dup ă aceea s ă intrăm într-o avizare coerent ă pe care noi s ă
sustinem niste lucruri si as prefera ca atunci când sunt probleme si discutii s ă ajungem la o
propunere comună în care toat ă lumea să fie de acord cu ea pentru a o sus ţine mai departe.
D1 Crăciun V. - ceea ce am dori este ca dumneavoastr ă Consiliul Local să ne întelegeti
pe noi specialistii în meseria aceasta si s ă ne spuneti toate doleantele si s ă aducem
argumentele pro si contra pentru ceea ce doriti
D1 Diaconu V - nu trebuia discutia aceasta s ă o fi avut acum vreo sase lurti 9
D-na Laura D - rug ămintea mea ca proiectant este să vă uitati foarte atent pe PUG ca s ă
putem avansa cu avizarea lui, s ă hotărâm ceva într-un termen scurt Consiliul s ă fie de acord
cu propunerea si rugămintea este s ă vorbiti cu domnul arhitect sef si s ă vă uitati pe plansele pe
care le-am propus si s ă ne spuneti dac ă este în regulă sau nu si să mai intrăm odată în sedintă
de consiliu local pentru a ne da und ă verde pentru c ă altfel noi nu putem depune mai departe
Nu mă duc la avizare cu un PUG pe care nu pot să îl susţin.
D1 Primar - avizele înseamn ă 60-65% dintr-un P.U.G., sunt avize care dureaz ă
extraordinar de mult Este o imagine, a v ăzut-o toată lumea plansele sunt la Directia Arhitect
Sef si fiecare poate s ă vină cu o idee dar într-un timp relativ scurt, o s ăptămână maxim două,
aceasta este partea de exterior iar pentru partea de interior doamna arhitect as vrea să precizăm
pentru c ă Tecuciul este un oras cu foarte multe cl ădin monument istoric si trebuie să fim
foarte atenti si la acest aspect
D-na Laura D. - la o localitate de aceast ă mărime este anormal să îl las pe cetătean să
hotărască pentru mine, eu stiu pe viitor ce directu am, dac ă vin la tnformare atunci pot s ă îsi
sustină punctul iar dacă este un punct real, coerent si este corect ceea ce doreste cet ăteanul
atunci schimbăm acele planse conform cu ceea ce doreste dar tot noi trebuie s ă venim cu
propunerea pentru c ă PUG-ul este un instrument de lucru pentru UAT
D1 Primar —la acest moment sunt niste propunen din partea arhitectilor care au lucrat
acele planse si este punctul dumnealor de vedere, ne vom întâlrn înc ă o dată pentru a bate în
cuie ceea ce vorn propune tecucenilor prin dezbatere public ă si apoi ne ducem dup ă avize
D-na Laura D. - pe parte de centru se va face un studiu istoric, fiind studiul principal, pe
monurnentele existente se va intra la cultur ă în Comisia Natională pentru că sunt monrrmente
de clasă A si acolo se vor hotărî mste înăltimi, lucruri foarte clare nu putem decide noi niste
lucruri
D1 Prirnai - tiebuie punctat aspectul c ă nici consiliul local nu va putea decide în anumite
situatii, ci tiebuie respectat ă o legislatie
5
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D1 Crăciun V. - reglernent ările care vor fi date de avizele de la Cultur ă, Mediu sunt
foarte irnportante si ele vor da înălţimile din zona protejat ă si în zona obiectivelor care ni le
dorirn să le păstrăm ca monumente ale Tecuciului. Exist ă o problemă astăzi Tecuciul are o
zonă protejată, dar a eliminat din zona protejat ă două obiective mari si este vorba de Muzeul
de Istorie si Scoala 10 (liceul de b ăieţi) care sunt excluse din zona protejat ă, avem case în
zona protejată care se demoleaz ă si durnneavoastr ă vreţi să restabiliţi clădirea scolii de b ăieţi
care este exclus ă din zona protejat ă dar în jurul acestei cl ădiri avem o groaz ă de elernente care
nu respectă reglementările urbanistice. Reglement ările care vor veni pe noul PUG ne vor
spune dac ă aceste dou ă mari obiective vor intra în zone protejate, aa cum sunt toate cl ădirile
de aici până la Profiriu care este zon ă protejată de care Tecuciul si U.A.T.-ul nu a ţinut cont.
Aveţi cea mai grea intersec ţie urbană din Tecuci, zona Profiriu, care este zon ă limită de zonă
protejată si acolo U A T -ul a dat drumul la autorizatii la cl ădiri pe limita de proprietate, a dat
drumul la funcţiuni pe limita de proprietate. Cum rezolv ăm aceste problem? Normal c ă pe unii
îi vom supăra, iar pe altii îi vom bucura c ă rezolvăm trecerea de acolo
D-na Laura D. - acesta este motivul pentru care noi spuneam c ă U.A.T.-ul trebuie s ă aibă
o poziţie foarte clar ă, bineînţeles că acele etape de informare sunt conform legii, p1ane1e vor
trebui să stea c ătre public spre consultare, fiecare îs1 va spune p ărerea iar dac ă este pertinentă
trebuie luată în considerare, dac ă nu - nu De asemenea mai sunt etapele de informare pentru
avize, iar dup ă fiecare aviz probabil va fi nevoie s ă ne întâlnim Acestea nu sunt niste planse
finale, dumneavoastr ă trebuie să stiti care este propunerea de dezvoltare pentru Tecuci, apoi
vom face etapele conform legii Prima etape este cea cu extinderile, a doua va fi cu cele
funcţionale iar apoi studiile istorice se vor suprapune peste ce avem deja, dar trebuie s ă existe
o gândire unitar ă.
D1 Crăciun V. ceea ce vă rog eu pe dumneavoastr ă consiliu este s ă veniţi aproape de
noi pentru c ă sfâritu1 anului este foarte aproape când P.U.G. -ul vechi moare, iar Prim ăria
Tecuci nu îsimai are obiect, astfel v ă rog în următoarea săptămână dacă aveti element, las
plansa aici si puteti veni să o vedeti, aduceti-mi la cunostint ă să pot transmite echipei care
lucrează doleantele dumneavoastr ă si într-o săptămână să putem demara baza Veniti cu orice
propunere s ă le putem discuta
D1 Diaconu V - nol când am venit acum aproape doi ani aici primele întreb ări au fost
despre PUG
D1 Crăciun V. - doamna arhitect nu este pentru pruna oar ă aici
D1 Diaconu V - pe mandatul acesta cred c ă este prima dată si pe noi ne intereseaz ă
D-na Laura D - prima etap ă este să vă hotărâţi asupra zonelor de extindere, zona de
centură
D1 Crăciun V. —zona de vest fimd cu demvel ări foarte multe nu pot să asigur canalizare
în primul rând, de aceea ne-am dus spre zona aceea
D1 Papuc P - pân ă unde este lirnita la drumul care duce la Nicoresti 9, fiind si zonă
inundabilă
D1 Crăciun V. - arată pe plansă
D1 Primar - nu va mai fi zon ă mundab1ă va fi un baiaj, bazm
D1 Presedinte de sedint ă, Cîmpanu Tudor - rnultumeste doamnei arhitect
D1 Presedmte de sedint ă, Cîmpanu Tudor - supune dezbateriiprocesul-verbal al sedintei
oidrnaie din 30 01 2018
Nu sunt interventu
Se supune la vot procesul-verbal de la sedn ţa din 30.61.2018.
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Se înregistreaz ă unanirnitate de voturi pentru.
D1. Preedinte de sedintâ, Cîrnpanu T.— d ă cuvântul domnului Primar pentru a da citire
Dispoziţiilor de convocare aedin ţe i de astăzi.
61 Primar - dă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 296 / 23.02.2018, cu urm ătoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al
U.A.T. Municipiul Tecuci pe trirnestrul IV 2017.
2. Proiect de hot ărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
la Societatea Rarnpa Rate ş S.R.L. Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 la Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S R L
5 Proiect de hot ărâre privind aprobarea modific ării Actului Constitutiv al Companiei
de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. .
6 Proiect de hot ărâre privind aprobarea modifîc ării Actului Constitutiv al Societ ăţii
, Rampa Rate ş S.R.L. Tecuci.
7 Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului,
caietului de sarcini ş i contractului de concesiune aferente Serviciului de Administrare a
domeniului public şi privat
8.. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului,
caietului de sarci.ni şi contractului .de concesiune aferente Serviciului de Administrare a
Pieţelor şi Oborului Municipiului Tecuci.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ării Actului Constitutiv la Pieţe Prest
Tec S.R.L.Tecuci.
10. Proiect de hot ărâre privind, aprobarea statutului şi a unor obligaţii ce revin
Consiliului Local Tecuci în legătură cu Asociaţia SMURD Galaţi
11. Proiect de hotărâre pnvind aprobarea Actului adi ţional nr 1 Ia Contractul de
delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci
nr 35960/30 06 2017, aprobat pnn H C L rir 96/15 05 2017, încheiat cu Societatea
Compania de Utilităţi Publice S R L Tecuci şi de completare a caietului de sarcini şi a
Regulamentului de Salubrizare
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ării organigramei şi a statului de
funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Eviden ţă a Persoanelor Tecuci
13. Proiect de hotărâre pnvind aprobarea modific ării organigramei şi a statului de
funcţii pentru Compama de Utilit ăţi Publice S R L Tecuci
14 Proiect de hot ărâre pnvind apiobarea modific ării organigramei şi a statului de
funcţii pentru Societatea Pie ţe Prest Tec S R L Tecuci
15. Proiect de hot ărâre pnvind aprobarea modific ării organigramei şi a statului de
funcţii pentru S C Adininistrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S R L Tecuci
16. Proiect de hot ărâre pnvind aprobarea rezultatului final la evaluarea anual ă a
managerului lnstituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci,
subordonată Consiliului Local Tecuci - pentru activitatea desf ăşui ată în penoada 0,1.01.2 1 7
—31 122017
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: Calitate şi performanţă în
administraţia public ă - Primăria Municipiului Tecuci,cod SIPOCA 69 şi a cheltuielilor
legate de proiect.
18. Proiect de hot ărâre privind închirierea paji ştilor permanente aflate în proprietatea
U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării prin licitaţie public ă a unui bun
mobil - Dacia Logan, apar ţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci.
20. Proiect de hot ărâre privind modificarea H.C..L. nr.23812017.
2 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfaşurare
a evaluării anuale a managementului Casei de Cultur ă Tecuci, precum şi desemnarea
membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a
contestaţiilor pentru evaluarea anual ă a managerului institu ţiei publice de cultură - Casa de
Cultură Tecuci - subordonată Consiliului Local Tecuci
22 Informări, interpelări, petitii

- lnformare privind adresa înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci sub
nr 2 1 702/1 4 02 20 1 8 a Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci privind m ăsurile dispuse prin
Decizia nr.37 /10.01.2018 şi Decizia nr.81/14.10.2014.
- Informare privind adresa înregistrat ă la Pnmăria Municipiului Tecuci sub
nr. 1 9029/08 02 20 1 8 a Serviciului Monitorizare Servicii Publice Tecuci privind
HCLnr29/3001 2018
- Informare privind adresa înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci sub
nr.17760/R114.02.2018 a Biroului Fonduri Europene privind num ărul cererilor de finan ţare
depuse în perioada 2012-2016.
- Informare privind adresa înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci sub
nr. 1 776 1/R/20.02.20 1 8 privind inventarul cl ădirilor din domeniul public şi privat care nu
sunt ocupate în baza unui contract de concesiune, închiriere sau transmitere sub orice alt
titlu
Nu sunt interventii
Se supune la vot ordinea de zi de mai sus
Se înregistrează unanimitate de votun pentru
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului centralizat al U A T Municipiul Tecuci pe trimestrul
1V2017

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - d ă citire proiectului de hotărâre
D1 Diaconu V - un lucru as vrea s ă remarc faptul c ă bugetul se închide cu excedent si la
capitolul 86 străzi dacă veniturile erau de 5421 150 ceea ce s-a pl ătit este doar 3 139126, deci
aici avem un excedent cu toate c ă, străzile din Tecuci arată cum arată Este o nerealizare a
Aparatului din Primărie care nu a reusit s ă cheltuie acesti bam în conditiile în care str ăzile din
Tecuci arată dezastruos
D1 Primar - as dori s ă fac o completare la ceea ce a spus domnul consilier Diaconu, sunt
proiecte care au fost finalizate la sfârsitul lunii octombrie - început de noiembrie mci o
companie nu putea lua o hotărâie cu privire la începerea lucr ărilor într-un moment în care
iarna bătea la usă Sunt bani care în acest an 2018 se vor folosi numai pentru investitii asa cum
stiti există două proiecte destul de mari ca dimensiune voibim de Reabilitare strada Ana
Ipătescu caie va fi ridicat ă pe SEAP săptărnâna viitoare, este un pioiect costisitor urideva la
3800000 lei, acesti bani vor veni în totalitate de la bugetul ]ocal; vorbirn de B-dul Victonei un
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proiect de 2,2 rnilioane de lei; strada Stefan cel Mare; str. Libert ăţii, Ion Ţau, Piaţa partea din
zona Traian sunt proiecte finalizate atept ăm ca timpul să ne fie favorabil s ă începem aceste
lucrări. Proiectul nostru de investi ţii din 2018, în formă finală sper săptămâna viitoare s ă avem
forrna pe care o dorim si s ă o supunem spre aprobare. Intr-adev ăr acei bani care au r ămas vor
fi folosiţi pentru investiţii, nu se pot folosi în alt ă parte în anul 2018.
D1 Oancă S.- probabil dac ă ar fi început asfalt ările la temperaturi sub zero grade, eu as fi
contrat si as fi spus că nu este în regul ă.
Nu mai sunt intervenţii.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru şi 4 ,,abţineri( dl Andriuţă G., d-na Dumbrav ă A.R,
d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Rampa Rate ş S.R.L. Tecuci

Pre şedintele de şedtnţă, dl Cîmpanu Tudor - d ă citire proiectului de hotărâre
D1 Andriuţă G.- as vrea s ă întreb iniţiatorul proiectului, atâta timp cât nu avem aprobat
un buget al UAT Tecuci în ce baz ă aprobăm la aceste societ ăţi bugetul?
D1 Pnmar - aceste societ ăti sunt niste SRL-uri, oricare poate s ă îsl facă bugetul să
previzioneze un buget far ă a avea bugetul U.A.T.-ului. Din punct de vedere legal ne încadr ăm.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andnută G, d-na Dumbravă A R,
d-na Lovin V O, dl Mîrza V C si dl Papuc P)
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proieet de hot ărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L.
Tecuci

Pre şedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andriută G, d-na Dumbrav ă
A R, d-na Lovin V O, dl Mîrza V C si dl Papuc P)
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Compania de Utilit ăţi
Publice Tecuci S R L

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hot ărâre
Nu sunt tnterventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează13 votun pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andriută G, d-na Dumbrav ă A R,
d-na Lovtn V O, dl Mîrza V C si dl Papuc P)
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
modificării Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci S R L

Preşedtntele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citireproiectului de hot ărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se îriregistreaz ă 17 voturi pentru şi 1 ,,abţinere( d-na Lovin V O)
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
modificării Actului Constitutiv al Societ ăţii Rampa Rateş S R L Tecuci

Preşedintele de şedinţă., dl Cîmpanu Tudoi - d ă citue proiectului de hot ărâre
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D1 Diaconu V.- vreau s ă ştiu ce se întâmplă cu pierderile, din ceea ce ştiu s-a închis anul
trecut cu pierderi, nu ştiu sigur 2400000 cred.
D1 Primar - ti ţi sigur?
D1 Diaconu V.- la Rarnp ă stiti dumneavoastră că a ieit profit? Cred c ă 240000 este
corect?
D1 Primar - răspunde da.
D1 Diaconu V.- as vrea s ă întreb dac ă se deschide un alt punct de lucru care exist ă si
acum pe str. Ferdinand nr. 7A, as vrea s ă ştiu dacă are autorizaţie si dacă în continuare
intenţionăm să păstrăm acolo adăpostul de câini
D1 Ioniţă F., director CUP- răspunde că are toate autoriza ţiile pe str. Ferdinand nr. 7A.
D1 Diaconu V.- ca ad ăpost de câini?
D1 Ioniţă F. - răspunde că da.
D1 Diaconu V - pe cabinet veterinar sau ad ăpost de câini9
D1 Ionită F. - are si adăpost de câini si masina de transport, incinerare - are patru
D1 Diaconu V.- intenţionăm să păstrăm acolo adăpostul de câini?
D1 Primar - la acest moment îti destasoar ă activitatea pe str Ferdtnand, proiectul nostru
., de viitor este s ă nu păstrăm adăpostul de câini acolo.
D1 Diaconu V - eu stiam c ă nu a primit autorizatie sau era în litigiu cu vecinii
D1 Primar - răspunde că nu, iar vecinii au pierdut.
Nu mai sunt tnterventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează 17 voturi pentru şi 1 ,,abţinere( d-na Lovin V.O.).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind stabilirea formei de
gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune
aferente Serviciului de Administrare a domeniului public şi privat
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor•— clă cilire proiectului de hot ărâre.
•
D1 Diaconu V. —la articolul 9 spune c ă se împuternicete domnui Primar s ă perlecteze ş i
să modifice contractul de concesiune. Este corecl doamna Secretar? Sau s ă seiiineze?
Formularea s ă perfecteze si să modifice nu mi se pare corectă, că dacă TlOj îl aprobă m prohahil
să îl semneze domnul primar.
D-oara Secretar, Fotache V. - b ănuiesc că esle vorha despre rata inlia ţiei.
D1 Primar— clauzele contractuale nu le puteITl niodifica clecât prin Consiliui Locai.
D-oara Secretar, Fotache V. - dac ă vreţi amendament scoateni sintagma Să niodiiice.
D1 Diaconu V. —corect era s ă semneze, de obicei a şa esle de uz.
D1 Papuc P.- cum este legal?
D-oara Secretar, Fotache V. - este legal i s ă modilice peiitru e ă nu pol să vin în
Consiliul.Local de câte ori se schimb ă rata inflaţiei sau de eâte ori cl ă Guveriiul o ordonan ţă de
Guvern prin care schimb ă dobânda penalizatoare Ia coiitractele înuhciate, ar însenina s ă
blochez activitatea societ ăţii până se întrunete Consiliul I.ocaL la asta se rcferea.
•
D1 Diaconu V;- dac ă un contract este aprohat cie Consiliul Local poate s ă 11 niodiiice
unilateral Primarul? D-oara Secretar, Fotache V. - dar nu îl modi liu ă i.milateral.
D1 Diaconu V. - dar aa scrie aici.
D-oara Secretar, Fotache V. - nu scrie asa, îu ă asa inlerpreta ţ i dimiiiv.si.rî.
D1 Cîinpanu Tudor - supun la vot amendaincniul ckinnului Diacoiiu la ar..Q • s ă lic
înlocuit s ă modifice cu s ă seinneze.
lo.

Se înregistrează 6 voturi pentru (dl Andriu ţă G.,dl Diaconu V., d-na Durnbrav ă
A.R,dl Mîrza v.c., dl Matei D.L.. si dl Papuc P.); 2 împotriv ă (dl Cîmpanu T. si dl
Croitoru C.) si 10 abţineri, arnendarnentul a picat.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 16 voturi pentru şi 2 ,,abţineri( dl Diaconu V. si dl Matei D.L.).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind stabilirea formei de
gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune
aferente Serviciului de Administrare a Pie ţelor şi Oborului Municipiului Tecuci.

Pre şedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V. —ace1ai lucru este la art. 9, nu are rost s ă mai fac amendament.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andriută G ,dl Diaconu V, d-na
Dumbravă A.R, dl Mătei D.L.. si dlPapuc P.).
Se trece ,la punctul 9 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
modificării Actului Constitutiv la Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andriut ă G, d-na Dumbravă A R,
d-na Lovin V.O., dl Mîrza V.C. si 11 Papuc P.).
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
statutului şi a unor obligaţii ce revin• Consiliului Local Tecuci în leg ătură cu Asociaţia
SMURD Galaţi. • •
.

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hot ărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează 17 votun pentru şi 1 ,,abţinere( d-na Lovin V O)
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea Actului
adiţ ional nr 1 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de
- Salubrizare a Municipiului Tecuci nr 35960/30 06 2017, aprobat prin H C L
nr 96/15 05 2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilit ăţi Publice S R L Tecuci şi
de completare a caietului de sàrcini şi a Regulamentului de Salubrizare

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hot ărâre
Nu mai sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează unanimitate de votun pentru
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
modficării organigramei şi a statului de func ţii ale Serviciului Public Comunitar Local
de Eviden ţă a Persoanelor Tecuci

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudoi - d ă citire proiectului de hot ărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistiează unanunitate de voturi pentiu
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Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind aprobarea
modifică rii organigramei şi a statului de func ţii pentru Compania de Utilit ăţi Publice
S.R.L. Tecuci.
Pre şedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru şi 4 ,,abţineri( dl Andriuţă G., d-na Dumbrav ă A.R,
d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L.
Tecuci.
Preşedintele de şediiiţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R,
d-na Lovin V.O., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru S C Administrarea Cimitirelor şi
a Spaţiilor Verzi S R L Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre
Nu sunt intervenţii.
.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Anciriuţă G., d-na Dumbravă A.R,
d-na Lovin V.O., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
rezultatului final la evaluarea anual ă a managerului institu ţiei publice de cultur ă
Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, subordonat ă Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfăşurată în perioada 0101 2017 - 31 12 2017
Pre şedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu amendamentul de mai sus
Se înregistreaz ă unanimitate de votun pentru
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
proiectului Calitate şi performanţă în administraţia publică - Primăria Municipiului
Tecuci,cod SIPOCA 69 şi a cheltuielilor legate de proiect.
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - d ă citire proiectului de hot ărâre
D1 Primar —putem s ă adăugăm încă un proiect realizat de echipa din Prim ăria Tecuci,
spun eu un lucru foarte bun Vom avea în scurt ă penoadă de timp tot ceea ce însearnn ă
documente, deci se vor schimba documentele , sistemu1 de evaluare, circuitul documentelor
spun că este un lucru foarte bun, este un sistem implementat în multe din Prim ăriile din ţară
Eu spun că este o realizare important ă chiar dacă suma este undeva la patru sute si ceva rnii de
lei
Nu mai sunt ]nterventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâie
Se înregistieaz ă unanin]itate de voturi pentiu
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Se trece la punctul 18 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind închirierea
pajiştilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018.
Pre şedintele de şedinţă, dl Cîrnpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil - Dacia Logan, apar ţinând domeniului
privat al Municipiului Tecuci.
Pre şedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre.
D1 Diaconu V. —este prima dat ă când văd că o Dacie cump ărată cu 47000 acum doi ani,
vrea să fie vândută cu 58369 după doi ani.
D1 Primar - înmul ţiţi domnul inginer cu 24%.
D1 Diaconu V. —nu este 19% TVA-ul?
D1 Primar —p ăi nu a fost cumpărată anul trecut.
D1 Diaconu V.- amortizarea cât este?
D1 Primar - nu discutăm de amortizare, dac ă Curtea de Conturi spune c ă acesta este
prejudiciu
D1 Diaconu V - asa ceva nu am v ăzut în viata mea să vinzi o masină cu mai mult decât ai
cumpărat-o Dac ă dumneavoastr ă o vindeti cu suma aceasta v ă felicit
D1 Primar - Camera de Conturi a spus foarte clar c ă este prejudiciu al patrulea autoturism
înparcul Primăriei Tecuci, era firesc s ă îl scoatem la licitaţie. Se va vinde la licita ţie Cu o
anumită valoare diferen ţa care va fi considerat ă prejudiciu va tî imputat ă celor care au dat
aprobările pentru achizi ţionarea acestor autoturisme.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 16 voturi pentru şi 2 ,,abţineri(dl Diaconu V si dl Matei D L)
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind modificarea
H C L nr. 238/2017
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă citire proiectului de hotărâre
Nu sunt interventii
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru
Se trece la punctul 21 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei
de Cultură Tecuci, precum şi desemnarea membrilor, Consiliului Local Tecuci în comisia
de evaluare şi în comisia de solu ţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a
managerului institu ţiei publice de cultur ă - Casa de Cultură Tecuci - subordonată
Consiliului Local Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudoi - dă citire proiectului de hotărâre
D1 Cîmpanu T. - propun num ărul comisiei de numărare a voturilor s ă fie de trei mernbrn
Nu mai sunt alte propuneri
Se supune la vot ca cornisia de num ăraie a voturilor, să aibă tiei mernbrii
Se înregistiează unanirnitate de voturi pentru
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - rog propuneri pentru comisia de num ărare a
votui ilor
.
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D1 Andriuţă G.- propun pe dl Militici G., dl Oanc ă S. si d-na Durnitriu G.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot ca comisia de num ărare a voturilor s ă fie format ă din dl Militici G., dl
Oancă S. si d-na Dumitriu G.
i 3 abţineri( dl Militici G., dl Oanc ă S. si d-na
Se înregistreaz ă 15 voturi pentru
Durnitriu G.)
D1 Preedinte deedinţă , Cîmpanu Tudor - rog propuneri pentru cele dou ă comisii.
D1 Martin C.M. - propun pe d-na Lovin v.O la comisia de evaluare si pe dl Buliga B. la
comisia de contestaţii.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se trece la vot secret.
In urma numărării voturilor se înregistreaz ă pentru comisia de evaluare anual ă a
managerului instituţiei publice de cultur ă - Casa de Cultură Tecuci - subordonat ă Consiliului
Local Tecuci astfel d-na Lovin Valeria Olimpia din cele 18 voturi valabil exprimate - 17
voturi pentru i 1 vot împotrivă ; iar pentru comisia de solu ţionare a contestaţiilor pentru
evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultur ă - Casa de Cultură Tecuci subordonată Consiliului Local Tecuci pentru dl. Buliga B din cele 18 voturi valabil
exprimate, - 18 voturi pentru
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu comisiile de mai sus
Se îriregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 22 al ordinii de zi: Interpelări, petiţii.
* Informare privind adresa înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuei sub
nr.21702/14.02.2018 a Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci privind măsurile dispuse
prin Decizia nr.37 /10.01.2018 şi.Decizia nr.81/14.10.2014.
Informare privind adresa înregistrat ă la Primăria Munieipiului Tecuci sub
nr 19029/08 02 2018 a Serviciului Monitorizare Servicii Publice Tecuci privind
HCLnr29/30012018
Informare privind adresa înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci sub
nr 17760/R/14 02 2018 a Biroului Fonduri Europene privind num ărul cererilor de
finanţare depuse în perioada 2012-2016
* Informare privind adresa înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci sub
nr 17761/RJ2O 02 2018 privind inventarul cl ădirilor din domeniul public şi privat care
nu sunt ocupate în baza unui contract de concesiune, închiriere sau transmitere sub
orice alt titlu
D1 Presedinte de sedmt ă, Cîmpanu Tudor - trebuie s ă stabilim un nou Presedinte de
sedintă pentru urm ătoarele trei luiii
D1 Croitoru C. propun pe dl Buliga Bogdan
Nu mai sunt alte propuneri
Se supune la vot Presedintele de sedint ă pentru următoarele trei luni pe domnul Buliga
Bogdan
Se înregistrează17 voturi pentru si 1abtmere(Buliga B)
D1 Oancă S V -la sedinta trecută spuneam cnd a fost voiba de ienovarea
cinernatografului c ă trebuie să firn atenti cine selecteaz ă filmele, habar nu aveam c ă peste tiei
zile în Bucuresti va fi protest peritru c ă la cinernatogiaful public se distribuiau f1me cu
hon osexuali

D1 Primar —o să aducern numai desene anirnate.
D1 Diaconu V.- nu v ăd legătura cu cinernatograful din Tecuci. As avea si eu o
rugărninte, este vorba de santurile care sunt în Cernicari, am fost la o audien ţă cu câţiva
cetăţeni de acolo i m-au rugat s ă fac o evaluare pentru c ă anţuri1e care au fost făcute acolo
se dărârnă, cred că dornriul Prirnar stie despre ce este vorba si li se dărâmă si gardurile. S ă
găsim o soluţie poate reuim s ă facă o evaluare cât ar costa.
D1 Viceprimar, Pintilie D. - anul acesta se va apuca de lucru.
D1 Diaconu V. - a ajuns la garduri si o s ă li se dărârne în curând.
D1 Papuc P.- dac ă dornnul Primar poate s ă ne spună cine se face vinovat pentru pierderea
proiectului de la Liceul Agricol.
D1 Primar - de unde stiti c ă am pierdut proiectul de la Liceul Agricol?
D1 Papuc P. - întreb.
D1 Primar - pân ă la data aceasta nu exist ă nici un fel de document venit din partea
Ministerului Dezvoltării care s ă ne anunte c ă am pierdut finantarea acelui proiect Chiar în
ziva în care aflasem c ă trei proiecte de la Tecuci sunt spre finalizarea cererii si semnarea
cereni de finantare, vorbim aici de Pnm ăria Tecuci, Cantina de ajutor social si Colegiul
national de Agricultur ă Despre proprietatea terenului de sub cl ădirii liceului prin discutiile
telefonice cu cei de la domeniile statului într-adev ăr apărea o problemă. A fost sedinta
Consiliului de Administratie în care am încercat s ă stabilim dacă este sau nu o problem ă cu
acea proprietate a U A T -ului La acest moment suntem în discutii pentru crearea unei comisii
atât din partea U A T -ului, Consiliului judetean, Prefectur ă cu cei de la Domeniile Statului
care ar avea si ar revendica acest teren s ă vedem dacă este o greea1 ă strecurată undeva, este
doar o nelămurire a celor care verificau proiectul, au cerut nite clarific ări si am încercat să îi
ajutăm. Dacă cumva există probleme cu aceast ă proprietate în timpul cel mai scurt o vom
rezolva, prin acea comisie, în acest moment terenul se af1 ă în proprietatea U.A.T.-ului în
conformitate cu docurnentele ce exist ă în Primăria Tecuci. Dac ă va fi o problemă si nu vom
putea merge pe aceast ă linie de finantare se deschide o alt ă lime de finantare STJERD-ul
pentru Regiunile Dunării si vom introduce acel proiect pe SUERD
D1 Primar —cred c ă d-na Dumbrav ă vrea să spună ceva cu privire la Informarea de la
Fonduri Europene
D-na Dumbravă A R - cred c ă ref1ectă partial realitatea La punctul 1, 4 si 6 cel cu
proiectarea pentru cl ădiri publice nu au fost depuse spre finantare la acea dat ă că nu erau
deschise liniile de finantare la acel moment, trebuia s ă le continuati dumneavoastră
D1 Primar - cred c ă dumneavoastră nu sunteti bine informat ă Aceste proiecte sunt în
stadiul lor asa cum existau, cred c ă dumneavoastr ă vi se spunea altceva
D-na Dumbravă A R - Muzeul Cărtii nu era dat la data depunerii, nu a fost necesar.
avizul Ministerului Educatiei Nu stiu despre ce aviz
D-soara Secretar, Fotache V. - despre schimbarea destinatiei
D1 Primar - în prirnul rând când se depune un proiect principalul lucru este proprietatea
si după aceea dac ă avem acceptul unui organism superior s ă schimbăm acolo obiectul de
activitate, cu aceste dou ă adrese puteam s ă demarăm un proiect
Nemaifnnd alte discutii, presedintele de sedintà declar ă închise lucrăriie şedinţei
Drept pentru cai e s-a încheiat prezentul pioces - verbal

Preşedinte de şedin ă
Cînipanu Tudo/
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Secretar U A T,
FotaeVa1eriea

