
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA ORD1NARĂ  

30 . 01. 2018 

Încheiat astăzi, 3001-2018, în cadrui şedinţei ordinare a Corsiliuiui locai al 
Municipiului Tecuci, care .are loc în Sala de sedinte a U.A.T Municipiui Tecuci, orele 1600. 

D-nul. Preedinte de sediniâ, Cîmpanu Tudor - declar ă  deschise iucrărileedinţei, rog 
pe dornnioara Secretar .s ă  facă  prezenţa. 

Doînnioara Secretar, Fotache Valerica - din nurnărul totai de 19 consiiieri locali în 
funcţie, surit prezenţi 17, 1ipsete rnotivat doarnna Diaconu Petroneia Monica si dornnul Huiea 
Mitică, din inotive rnedicaie - drept pentru care sedinta de ast ăzi este statutară.. 

D1 Preedinte de sedintâ, Cîmpanu Tudor - supune dezbaterii procesul-verbal a sedintei 
extraordinare din 15.01.2018. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesui-verbai de la şedinţa din: 15.01.2018. 
Se înregistrează  16 voturi pentru i 1 abţinere (d1 Buliga B. un a participat 1a 

edinţă). 
DI. Preedinte de sedintà, Cîinpanu T.— dă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire 

Dispoziţiilor de convocare a sedintei de ast ăzi. 
DI Primar - propune ca să  se înceapă  cu Infonnările si Dispoziţia nr. 204/2018 si apoi cu 

ordinea de zi propriu-zisă.. 
Se supune Ia vot propunerea dornnului Primar. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Primar - dornnul corisiiier Papuc a solicitat o inforinare cu privire la studiile de 

fezabilitate care au fost [cute de Prirn ăria Tecuci de la 01.07.2016 ia 31-12.2017, nu este un 
iucru rău că  ne mai îmbogăţim cunotinţe1e, studii de fezabilitate nu au fost, ci doar muite 
DALI-uri si pe rnaterialul pe care fiecare dintre duinneavoastr ă  î1 aveţi îri faţă  sunt prezentate 
DALI-urile, data plăţii si cam cât ar însernna fiecare .astfel de lucrare în parte. Pe pagina a 
cloua arn adus la cunoştinţa tuturor tot ceea ce însearnn ă  Studiu de Fezabiiitate si un DALI.. 

Am venit cu propunerea pentru a schimba un pic din ordinea de zi si a aduce 
informările în priin pkin datjiindfaptul c ă  avem o adres ă  din partea Camerei de Conturi 
Galaţi si rapoarte care trebui€sc aduse la cunotiii ţa consilierilor locali, dat fiind faptul :Că  
cei din acest organisni aI statului îi doresc ca s ă  fie prioritate pentru noi luarea la cunotinţă  a 
celor ce au stabilit ei, în urrna rnisiunilor de audit pe care le-au f ăcut. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire inforrnării. 
1. Informare privind adresa nr. 6943 din 16.01.2018 privind Deeizia nr.37 din 

10.01.2018 a Camerei de Conturi GaIai. 
2. Informare privind adresa nr.6944 din 16.01.2018 privind Decizia de prelungire 

a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.81 diri 14 octombrie 
2014. 



3Raport de follow-np a Canierei de Conrnri Gala ţi înregîstrat snb nr.4932 din 
15.12.2017 privind Societatea Coiiipania de Utilit ăţi Pnblice Tecncî 

4.Raport de foil.ow-up a Carnerei de Contnri Gala ţi înregistrat snb nr.4929 din 
15.12.2017 privind Societatea Conipania de Uilit ăţi Pnblice Tecuci. 

D1 Prirnar - cei de Ia Carnera de Conturi întotdeauna au avut ceva de cornentat la rnodul 
curn s-a adus la cuno ştinţă, începând d:in anul 201 5 de la pennitirna rnsiuiie de audit c ătre 
consilieri, de rapoartele făcnte de durnneaior, •ne facern datoria. 

D1 Diaconu V. - îrni adnc arninte că, •chiar an fost Preedintele de sedintâ, si au fost nişte 
cornentarii atunci legate de Rapoarteie pe care Ie-a prezentat Curtea d•e Conturi si faptul că  nu 
ie-am fr discutat pe ordinea de zi, îns ă  .se putea vedea din procesul-verbal al sedintei si chiar 
arn rugat-o pe doarnna S.ecretar atunci s ă  consernneze faptui că  s-a pus îri discuţie. Problerna 
principală  pe care enarn sesizat-o si atunc:i este iip.sa de responsabiiitate direct ă, ca să  zic aa, 
a Corsiiiului Locai. Intr-adevăr Consiiiui Locai este acţi.onarul acestor societăţi, dar în acelaşi 
tirnp aşa curn vedern si la aceste inforrnări ele au fost luate ia cuno ştinţă  de conducătorul 
unităţii si de directorul econornic care ie-au acceptat si nu au fost forrnulate contesta ţii. Rolui 
nostru nu îi văd foarte rnult, decât de a 1.ua la currotin ţă, eu cred că  este ciar că  fiecare din noi 
este de acord cu punerea în legalitate conform celor scrise de Curtea de Conturi, dar ca să  
stabilirn aşa o luare de poziţi.e. .. eu consider că  atâta tirnp cât noi avern nurnit un reprezentant 
în Consiiiul de Administraţie acolo, acesta ar trebuie rnai rnult forrnal s ă  zic, îrnpreună  cu 
directorul si directoru,1 econornic al societăţii ar trebui să  facă  o adresă  către Consiliul Locai 
până  ia următoareaedinţă  a acestuia, ia sf ăritui iui februarie, ţinârrd cont că  terinenui la care 
noi ar trebui să  dărn un răspuns sau ei să  dea un răspuns este 31 martie, în care să  ne 
informeze că  sunt de acord să  scrie si ei, dar si cei din Consiliul de Administraţie pentru că  
.este reprezentantui nostru acoio si este cel propriu-zis ce ne reprezintă . Noi nu suntem nici 
jrnişti, nici econoiniti -marea rnajoritate- si nici nu avenr acces la toate datele de acolo. Arn o 
propurrere ca p ănă  ia sedinta urrnătoare a Consiliului de Adrninistraţie să  ia în discuţie si 
această  probiemă, să  ne facă  o inforinare, iar noi vom fi de .acord cu măsurile atâta timp cât 
directorul care este nurnit de noi este de acorci s-au făcut docurnente atât de juristul societăţii, 
cât si de econornitii si nu au fost contestate.. 

Marea inajoritate a măsurilor vin din 2012, 2013, 2014 si consider că  Curtea de Conturi 
trebuia să  îi ia inăsurile pănă  la îndieierea .mandatului din 2016 ca toate aceste măsuri să  fie 
închise, odată  cu preivarea unui non rnarrdat atât de Primar cât si de Consiliul local ; ar fi 
trebuit cumva să  răspundă  numai pentru cele dc pe actualul rnandat luate în considera ţie, aşa 
mi se pare foarte .corect îns ă  ei tot Ie-au arnânat si le-au dat termene, s-au judecat si acum vine 
după  6-7 ani si ce putem face noi să  recuperăm riişte debite a unor societ ăţi faliinentare de 6-7 
ani?, cum sunt acolo iar din ceea ce arn văznt sunt procese, înjur de 127 de toate, nu ştiu dacă  
ei au stat 2-3 săptăinâni specialiti fiiad, noi ce arn putea. in 2-3 zile s ă  spunem sau să  facern 
obiecţii pe ceea ce au constatat. 

Dl Oancă  S.V.- poziţia colegului nostru este foarte relaxat ă  privind recuperarea unor 
prejudicii, însă  ele nu se prescriu. 

D1 Diaconu V. - nu sunt relaxante, eu ara spus c ă  trebuiau rezolvate. 
Dl Oancă  S.V.- asta nu îaseamnă  că  se prescrie, peirtru că  astăzi în cornisia de 

special.itate am stabilit să  ne ocupăm de fiecare societate îir parte în perioada viitoare, s ă  
analizăm cu atenţie, dar cu clirectorui irivitat la coniisie, situa ţia financiară  si eficienţa 
societăţii să  vedem cum putern recupera prejudiciile, pentrn c ă  dacă  ar fi fost titular o bancă  
aia nu ar fi ateptat.. 
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D1 Diaconu V. - ş i i ăncii.e dacă  societăţile sunt în faliment nu au ce face, decât s ă  se 
înscrie la masa credal ă , 

D1 Oancă  S.V..- nu cred c ă o poziţie .atât .de relaxat ă  din partea Consiliului I.ocai ajut ă . 
DI Vicepriinar, Pintilie D..- dac ă  prej•udiciu >se îndreaptă  asupra unei persoane riumai prin 

hotărâre judecătoreasc ă  se va .poate trage la răspundere, despre ceea ce a spus domnul 
consilier Diaconu că  trebuian rezoivate înttr-adev ăr trbuiau .rezoivate daeă  nu noi.i directori 
prin .riatura mandatuiui au pre.ivat i ace]e m ăsuri ale Curţii de Conturi pentru a je duce la 
îndeplinire, pentru c ă  nu îi puteai .o.bliga, probabil unele decizii .au fost contestate. Noi riu 
putem decăt să  aşteptăm la cele care au fost ac ţionate în instanţă  hotărârea, iar celelalte vedem 
cum putem să  ie :reaiizăm. 

[)l Oan.că  S.V..- trebuie să  răspundă  ca cine a ;creat prejridiciî ac ţtioriat îri instanţă. 
E)i ieeprimar, Pînttilie tE)•  asta nu .o .putem noi, ei doar instanţa. 
E)l Primar - vroiain să  aduc doar >o singură  preeîzare trehnie să  tJElm foarte attentţi la ceea ce 

doresc cei de ia Camera .de Conturiprîn aceste adrese si cerin ţele lor de a prezenta rezultatele 
znisiunilor ior de andit, dat fiinKi faptul că  ne iovirn ia această  .dată  de inciuderea Consiliului 
Loeai, în nişte procese ş  i totuşi ar trebui să  ie tram foarte, foarte serios penttru a nu avea 

.probieme pe vîitor ia eve.ntuaie apari ţii în înstantàsau chemarea în soiidar a Consiliulni Loeal 
vizavi de o persoană  sau alta pentru e ă  s-au Iuat riişte rnăsriri si s-au trasat nişte sarcini la acel 
rnomeit către directorii de ia acea dată, asta ar fi ca o părere personaiă  să  îricercăm să  tJElm 
foarte atenţi pentru că  gândiţi-vă  rnisiriniie de aridit tnu au fost cloar în 2015, au fost la fiecare 
doi ani si sper .că  la fieeatre riu s-a înttâztripiatt ceea ce s-a încercat în aeest an, dar ei încercau să  
aeopere leeritattea cu care ari prEivitt eî ia un anumît,  inomeiit nite ae ţiuni anume. Eu spun că  ar 
trehui fbarte muEltă  atentie.. 

E)1 Oarică  S.V.- eu eare arn tlEăcut parte 8i din veeIîul corisi1tiu, îar în actualul se regăsesc 
unii dîn fotii .eolegi, era un lel .de clasă  pregătito.are ia cornarid ă  rnâna sus La coznandă  mâtza 
os, aEla .nu era Consiliu Loeai si durnneaior .trebnie să  îşi aszune, ..nu îi exonerăm de 

responsbi1itate si nuera .normal ceea ee se întâznpla i Eiată  că  faptul că  există  astăzi debatere 
arată  că  într-adevăr s-a schinibat ceva dar rzu exclude resporsaiilîtatea .celor care au fst în 
znaridatul treerit. 

131 Preşedinte de şedinţtă, Cînzpanu T.- refmànd propunerea donunlui E)iaeonu ca la 
şedinţa ordirzară  .dixz lma fbruazie repreeritarrtai Consiliulrti Lo.cai î.n A.G.A. la Compania de 
Utilităţi Priblice 8i .Cri directorrzl să vină  cu nişteinformărî referitor ia cum s-atu însutitt aceste 
măsuri date de Camera de Conturî, trecârid peste aeestea dau cuvântul dozriiruiui Prinar pentru 
a citi ordinea de zi a edîn ţtei de astăzi. 

E)I Pririar - clă  citixe E)ispoziţîilor de corivocare nr. 201 125.01.2018,  cu urm ătoarea 
ordirze de zi: 

1.Proiect ..de hotărâre priizid aprbarea proiectuElui: ,,Reubitiittare el ădire !şcoaia 
E)iniitrie Sturdza - monuxzentt îstoric, Tecuci, Jude7ţul G iaţi, îxz vederea 1Eirzanţării în cadruti 
Prograanulrii Operaţiontal Rgional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  10,, Obiectiv specific i!O.. 1. 

2..EProiect .de hotărâre privtind aeordui .de pr.irrcipiu .ai  Consiliului Loeal Tecuci retferiEtor 
la depune.rea de căitre Munieipiul Tecuei a unui proEieet .fizran ţat .c]în fonduri europene privind 
,,Reabîlitarea Clădîrii Coiegiului Naţioiral Caitistrat Flogaş  Tecricî, prin Programul 
Operaţionai. Regionai 2014 - 2028 Ax.a priorîtară  3.1 .Sprîjintirea eficienţei errergetice, a 
gestionătriî irite1.igente .a energi.eî . şi :a utiizăr.ii energiei diri surse regenerabiEle î.n 
irifrastrricturiie priblice, îrielusiv în ,] ădiriie pubiîce şî îri secttorul iocriinţeior - Operaţiuriea 
B. Ciădiri puhiice. 
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3 .Proiect de hotărâre privind acordui de principiu al Consiliului Locai Tecuci referitor 
la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind 
,,Modernizarea Parcului Carol l, Tecuci, Jude ţul Galaţi, prin Programul Opera ţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  13 - ,,Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi rnijlocii 
Prioritatea de investi ţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizic ă, econornică  şi 
socială  a comunităţilor defav.orizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 1 3. 1 
- ,,lmbunătăţirea calităţii vi.eţii populaţiei în oraşele rnici şi mijiocii din România. 

4. Pr.oiect de hotărâre privind acordul de principiu ai Consiiiuiui Locai Tecuci referitor 
la depunerea de către Municipiui Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind 
,,Modernizarea Parcului Oltea Doarnna, Tecuci, Jude ţui Galaţi, prin Programul Operaţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară  13 - ,,Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, 
Prioritatea de invesliţii 9b - ,,,,Oferirea de sprijin pentru revitaiizara fizic ă, economică  şi 
socială  a comunităţiior .defavorizate din regiunile urbane şi ruraie, Obiectivul specific 13.1 
- ,,Imbunătăţirea .calităţii vieţii popuiaţiei în oraşeie rnîci şi mijlocii din România. 

5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu ai Consiliuiui Local Tecuci referitor 
la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect fînanţat din fonduri europene privind 
,,Reabilitare Cinernatograful Arta, Tecuci, Jude ţul Gaiaţi, prin Programul Operaţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară  13 - ,,Sprijînirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii., 
Prioritatea de investi ţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentru revitaiizarea fizic ă,, economică  şi 
socială  a comunităţilor .defavorizate din regiunile urbare şi rurale, Obiectivul specific 13.1  
- ,,Iiribunătăţirea caiităţii vieţii popuiaţiei în oraşeie rnici şi mijlocii din Rornânia. 

6.. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu ai Consiiîului Locai Tecuci referitor 
la depunerea de către Municipiui Tecuci a unui proiect firian ţat din fonduri europene privirid 
,,Reabilitare Clădire - Biblioteca Municipaiă  Ştefan Petică, inonument istoric, Ţecuci, 
Judeţui Galaţi, prin Prograinul Opera ţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară  13 - 
,,Sprijinirea regenerării .oraşeior mici .şi inijlocii, Prîorîtatea de investiţii 9b - ,,Oferirea de 
sprijin pentni revitaiizarea fizică, economică  şi socială  a cornunităţilor defavorizate din 
regiunile urbane şi ruraie, Obiectivul specific 13.. 1 - ,,Iirihunătăţirea calităţii vieţii populaţiei 
în oraşele inici şi rnijlocii din România. 

7. Proiect de hotărâre privincl acordul de principiu ai Consiliului Local Tecuci referitor 
la depunerea de către Miriicipiu1 Tecuci a unui proîect finan ţat din fortduri europene privind 
,,Reabilitare Ciădire - Camera .de Corner ţ, rnonument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi, prin 
Programul Operaţional Rgional 2014 - 2020, Axa prîorîtar ă  13 - ,,Sprijinirea regenerării 
oraşeior mici şi rnîjlocii, Prioritatea de investi ţii •9b - Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică  şi sociaiă  a cornunităţiior defavorizate clin regiunile urbane Ş  
rurale, Obiectivui specîfic 13. 1 - ,,Iinbun ătăţirea calităţiî vieţii populaţiei în oraşeie mici şi 
mijlocii din România.. 

&. Proiect de hotărâre privind acordul .de principiu ai Consiiiuiui Local Tecuci referitor 
la depunerea de către Munic.ipiul Tecuci a unui proiect firan ţat diri fonduri europene privind 
,,Reabilitare Clădire - Casa Căsătoriiior - Municipiul Tecucî, Jucleţul Galaţi, prin 
Programul Operaţionai ]F.egi.onal 2014 - 2020, Axa prioritară  3.1 ,,Sprijinirea eficienţei 
energetice, a .gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei .din .surse regenerabile îii 
infrastructurîle pubiice, indusiv în ci.ădîrile publice şi în sectorni locuinţelor - Operaţiunea 
B. Clădirî publice - SUERD (Strategia U.E pentru Reiea Dun ării). 

9. Proi:ect de hot.ărâre .privind acordul de princip.iu ai Cortsiliului Local Tecuci referitor 
la depunerea de către Muricipiui T:ecuci a unui proîect firian ţat din fonduri europene privind 
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,,Reabi1itar Ciădire - Galeriile de Artă  Gheorghe PetracL - Municipiui Tecuci, Jude ţul 
Galaţi, prin Progranu1 Opera ţional Regional 2014 - 2020., Axa prioritară  3.1 Sprijinirea 
eficien ţe.i energetice, a gestion ării inteiigente a energiei ş i a utilizării energiei d.in surse 
regenerabiie în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor 
- Operaţiunea B. C1ăclîri publ•i.ce - SUERD Strategia U.E pentru Regiunea Dun ării). 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econonici pentru 
obiectivul: Reabilitare strada 1ibert ăţii, Municipiul Tecuci, uc1eţu1 Galaţi. 

1 1 .Proiect dc hotărre .privind aprobarea Reguiamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului •Local ial Municipiuiui Tecuci. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reguiamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei locale de Ordine Pubiică  a Municipiului Tecuci. 

13.Proiect de hotărâre privinct aprobarea reţeiei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar •de stat şi particuiar din Municipiui Tecuci, pentru anui şcolar: 20 l&- 2019. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea iistei de repartizare a 1.ocuin ţelor pentru tineri 
destinate închirierii. 

l 5.Proiect .de  hotăre privind inodiicarea comjonenţei comisiei .de anaiiză  a 
soiicitărilor de Iocuinţe •diri fondui iocativ de •stat, •iocuinţe soc.iale, convenabile, de 
necesitate, •de serviciu precum i a celor construite prin A.N.L, aprobată  prin H.C.L. 
nr. 1 8127.07.20 16, cu rnodificările şi compietăriJe ulterioare, 

16.Proi.ect de hotărâre privind arnplasarea unei .acronave apa ţinând ARPIA Tecuci pe 
domeaiul pubiic din strada Gheorghe Petra şcu .nr.64-66. 

1 7.Proieet de hotărâre .privind atestarea apartcneni ia domeniui pubiic ai U.A.T. 
Municipiul Tecuci a irnbî1eior situate în Tecuc.i, str. ictoriei nr.28 şi str. 1 iLecembrie 191 
nr.26 C. 

i&Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoluiui desprijinire a Şcoii.i Gimnaziale 
Speciale ,,Constantin Pàunescif Tecuei, în vederea ~tran- ,sporWlui eievilor care nu se pot 
deplasa singuri ia şcoaiă, .până  •.la rşitui annluî .201& 

19.Proiect de hotărâre privind modificarea tari.felor ce vor fi pcticate de Societatea 
Cornpanîa de Utiiităţi Pu11ice Teeuci S.R.L. pcutru unele activităţi din servicini de 
salubrizare din Munîcipiul Tecuei. 

20.Proieet de .hotărâre priviad aprobarea mo.dîiieării Oganîgrarnei •şi a Statuiui de 
Funcţii aie Bibli«bea Municipaie ,,Ştefan P.etică  Tecueî. 

21 .Proiect de hotărâre :privind ]esemnarea rere tar ţiJor Consiiiuui Loc.al în comisia 
de eva1uare a performanţeior profcsionale şî a .eornisiei &soluţioiiare a .contestaţiilor a 
personalului din cadrui Aparatulni Pennarient de Lucru ai Consiliuiui Local Tccuci la 
nivelul anului 2016, :2017. 

22. lnforrnări, interpeiări, petiţii. 
u1orrnare privind raportul asupra :activităţii asister ţiJor personali pe semestru1 11 :al 

anului 2017. 
-lnformare privind adresa înregistrată  la Consi:liui L.ocai sb nr.258 di•n 22.12.2017 

privind procesui-verbai de ngoeîere nr: 3628 din 20. 1.220i7 a Societ ăţi•i Picţe Prest Tec 
S.R.L. Tecuci. 

- Inforivare prîviud situia studiiilor de fezabilitate .ei..borate întrc ;anii 201 6- 2017 a 
Serviciului de lnvesti ţEii. 
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-Informarea înregistat ă  ia Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 755 1/1 7.01 .20 i 7 a 
Lichidatorului CONT EXPERT IPURL Tecuci referitor la Societ ăţile: Ecogroup Tec S.R.L, 
Ecoprest Tec S.R.L şi Zooland Tec S.R.L. 

- Informarea înregistrat ă  ia Primăria Municipiului Tecuci sub nr.329103.01 .2018 privind 
analiza activităţiior desfaşurate pe anul 2017 de SP.C.L.E.P. Tecuci. 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot ordinea de zi de inai sus. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 aI ordinii cle zi: Proiect de hotărre privind aprobarea 

proiectului: ,,Reabilitare cl ădire şcoala Divaitrie Sttirdza - tnonuiuent istoric, Tecaacî, 
Judeţ.uI Galaţi, în vederea finanţării în cadrul Programuiui Opera ţional Regional 
2014 - 2020, Axa prioritară  10, Obiectiv specific 10.1.. 

Preşedintele de şedinţă, dI Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Diaconu V.- cred c ă  este cei mai iniiportant  proiect de reabiiitare de pe ordinea de ..zi, 

după  părerea mea, s-ar putea ca colegii mei s ă  aibă  aite priorităţi. Am discutat si la Consiiiul 
de Adininistraţie unde a participat si domnul Priniiar, este foarte iinportant ca acest proiect :s ă  
meargă  cât mai repede spre finalizare pe aceast ă  axă  până  în 2020 pe fonduri europene. 

Di Primar - pentru a face o precizare vizavi de ci ădirile care fac parte din acest proiect, 
în priină  fază  pentru reabilitarea acestor cl ădiri s-a depus un proiect care a fost respiiis dat 
fiind faptul corpul principal este clădire monument istoric, dar acum s-a deschis aceast ă  axă  
care ne-a permis depunerea din nou a acestui proiect pentru ob ţiiaerea firaanţării. Sper ca .de 
această  dată  vom avea succes. Intr-adevă  la scoala Sturdza sunt probieme, spunea dorunui 
Diaconu am participat si eu la Consiliul de Adrnimstra ţie, acolo scoala are inuit mai rnulte 
probleme care poate se vor rezolva cu această  reabilitare care ini-aş  dori din suflet să  se 
realizeze. Vorn veni cu proiect de sprijin dup ă  ce voin avea bugetul pentru cei de la scoala 
Sturdza, chiar aş  dori să  ajungeţi acolo si să  vedeţi că  fac performanţă  din nişte condiţii totu1 
insalubre. 

D1 Papuc P. - aş  vrea să  vă  atenţionez ca diriginţii de santier care sunt desemnaţi să  
urinărească  aceste lucrări care se fac, să  stea pe sanfier si să  vadă  cunii se fac aceste Iucrări, 
peratru că  arn mai avut nişte situaţii de lucrări făcute cu aceste programe si plouă  iu ele, adică  
cei care sunt deseniraaţi ca diriginţi de santier să  îi supravegheaţi să  fie într-adevări să  stea 
după  constructor, este o cerin ţă  esenţială  care trebuie avută  îra vedere. 

Dl Primar - diri experientâ ne spune ţi. 
D1 Papuc P. - da, Casa de Cultură  si strada Cuza-vodă . 
Di Viceprimar,Pintilie D.- de obiceî diriginţii de şantier au obligaţia să  stea pe aaatier.. 
Nu mai sunt intervenţîi. 
Se înregistrează  unanirnitate de voturi pentru. 
Se trece la puaactui 2 aI ordinii de zi: Proiect de hotărre privind aeordnl de 

principiu aI Coiisiliului Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre Muaaicipiul Tecuci .a 
unui proiect finanţat din fonduri europene privind ,,Reabilitarea Ciădirii Colegitdi 
Naţional Calistrat Hoga ş  Tecuci, prin Prograinul Opera ţional Regioiaal 2014 - 2020 
Axa prioritară  3.1 Sprijinirea efacienţei energetice, a gestionării iaateiigente a cnergiei şi a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile pnblice, inciusiv îaa.ci ădiriie 
publice şi îii sectorul iocuinţelor - Operaţiunea B. Ciădiri pubiice. 

Preşedintele de şedinţă, di Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 



Dl Andriuţă  G. - as ruga pe ini ţiatorul de proiecte, noi sunteni de acord în principîu Cu 

aceste proiecte de la 2 la 9, dar si în Legea nr 21 5  dar si Îfl Reguiarnentul de organizare, nu 

prevede nicăieri un acord de principiu. Consiliul Locai flu votează  acord de principiu, ci 

îrnpotrivă  sau pentru. As ruga s ă  ne explicaţi ce înseannă  acord de principiu. 

D1 Prirnar - într-adev ăr experien ţa ultimiior patru ani, însă  noi rnai căutărn proiectele si 
nu a fost nevoie de acest acord de principiu, îns ă  încercărn să  fie bugetate de la început cu 

Studii de Fezabilitate sau orice cheltuial ă  pentru proiect. Nu se poate depune nici un proiect 
dacă  nu avein acest acord de principiu aI Consiliului Local, este o hotărâre clară  a celor de la 

Ministerul Dezvoltării în rnomentul în care depui un proiect pe fonduri europene trebuie s ă  
deţii si acordul de principiu. De aceea v ă  cerern acord de principiu si după  aceea trecem prin 

fiecare fază, cerem aprobare pentru Studiu de fezabilitate, dup ă  aceea pentru proiect tehnic si 
execuţia propriu-zisă, dacă  obţinem finanţarea. Dat fiînd faptul că  în ultima perioadă, după  
cum aţi observat că  sunt destul de multe acorduri de principiu, cereri de Studii de Fezabilitate, 
DAII-uri către Consiliui Local, noi încercărn să  facein tot ce ne stă  în putinţă  pentru ca aeeste 
proiecte să  obţină  si finanţare. Nu este obligatoriu să  obţinem pentru toate proiectele finanţare. 

Sunt firrne care ne ajută, sau ne vor ajuta, iar acetia nu vor face munc ă  gratuită. Ministerul 

Dezvoltării la fiecare proiect prirnele pagini sunt acordurile de priflcipii ale Consiliului Local, 
că  dumneavoastră  cunoaşteţi despre acest proiect si sunteţi de acord cu to ţii. 

D1 Andriuţă  G. - eu îmi reamintesc cel puţîn că  aceste proiectele au fost înc ă  din 2015, 
iar 2016 depuse, iar Curtea de Conturi b ănuiesc... 

D1 Priiriar - care proiect? 
D1 Andriuţă  G. - toate proiectele. 
D1 Priniar - sunteţi sigur? Am rugămintea Aparatul de specialitate la urrn ătoarea sedintà 

de Consiliul Local să  prezinte către toţi consilierii nurnărul proiectelor depuse în perioada 
2012- 2016 de către administraţia anterioară. 

DI Andriuţă  G. - eu vreau să  vă  spun că  aceste proiecte nu au vrut să  fie depuse. 
Di Prirnar - duceţi discuţia pe o latură  total negativă  si aiurea. Ceea ce s-a făcut ia 

clădirea de vizavi, vorbim de Liceul de fete Anastasiu este o chestie penală  si nu este 
probleina noastră, nu arn văzut niinic pe exterior si duirineavoastră  vreţi să  ziceţi că  s-au băgat 
miliarde înăuntnr si pe exterior veneau fondurile europene şi făceau clădirea? La Bibliotecă  
doamna director poate spune că  nu s-a făcut niinic, iar cu ceea ce a venit doamna director în 
2016 a venit cu o propunere de tunel în fa ţa acestei clădiri pentru a exclude varianta căderii de 

corpuri din clădire, doar att, altceva nu a fost. Am vorbit de spre cl ădirea de vizavi si vorbirn 
despre Muzeul Cărţii care este un proiect pe care noi îl continu ăm, alte proiecte la acest 

inoment nu există  si vreau Aparatul de specialitate, dac ă  doriţi să  fiţi prezenţi, sau dacă  aveţi 
informaţii de 1a oameni care au lucrat în trecut s ă  dea inforrnaţii unde au fost aceste proiecte, 
nu există  toate sunt doar vorbe aruacate aiurea, s-au lEăcut doar plăţi nu foarte mari până  în 100 
rnii lei către firme de arhitectură  care au dispărut. Poate ave ţi vreo iriformaţie dar eu încerc să  
vă  aduc pe calea reală. 

Dl Aridriuţă  G. - nu am nici o informaţie, dar vă  spun din cunotinţă  de cauză  pentru că  
acele firme au şi venit la dumneavoastră, iar durnneavoastră  aţi refuzat spunând c ă  contractul 

nu a fost făcut cu actuala administraţie. 
D1 Primar - despre ce este vorba, haide ţi să  vorbim la concret. Ani spus că  la Scoala 

Sturdza a fost depusă  pe reabilitare tennic ă, despre acele proiecte probabil vorbi ţi, au fost 

depuse dar au fost refuzate pentru c ă  era monument istoric si nu era eligibilă.. Nu confundăn,, 
la rnomentul în care au fost depuse din 8 proiecte, 4 sau 5 cl ădiri, erau într-adevăr vechea 
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adrninistraţie da alnii recunoscut că  continuărn dar acestea nu au nici o treab ă  cu ceea ce îrni 
spuneţi acuni. 

D1 Papuc P. - nici Parcul Carol? 
D1 Prirnar - Parcul Carol a fost discu ţie cu o firrn.ă  de .consultanţă  din 1ai, au venit ia 

Tecuci si ne-au spus că  pot face acel proiect si încerc.ărn să  .obtinem finanţare cu o singur ă  
condiţie Iuciul de apă  nu este eligibil si intră  în plata ConsiJl.iuiui Local, iar a doua a spus că  
vom avea sanse peste 50% cu o singură  condiţie pe toată  suprafaţa Parcului Carol să  fre o 
suprafaţă  de teren inlaştină  si floi atunci să  îi dăm, dar noi nu put.eam pentru că  el există  deja 
în Registrul Spaţiiior verzi pe care noi 1-am f ăcut în luna a treia 2017, era trecut ca si parc. Eu 
nu pot să  trec din parc în ru1atină. Domnii aceia dacă  îi doresc si noi avern relaţii în 
continu.are cu ei si •suntem descbii la o coiaborare c•.0 dânii clar să  vină  cu lucruri care într-
adevăr ne pot ajuta. 

D1 Oancă  S.V. —eu chiar cred că  sunt oportune acorduriie de priJricipiu rn ăcar să  luăm la 
cunotinţă  ca Consiliui local pentru că  operatorui habar nu are •ce acorduri sernneaz ă  Primarui, 
iar dacă  dornnui Primar făcea aluzie la interven ţia mea priviid plăţile cred că  nu greesc dacă  
spun că  au fost achitate Studii de fezabilitate dar nu au rnai ajuns nici chitanţa înapoi, .dar uici 
studiu. Greesc? Au luat banii si nu au mai trimis la Primărie nici uri studiu. 

D1 Prirnar - rolui nostru nu este s ă  aruncăm cu piatra .de fiecare dat ă, dacă  avem un 
argurnent foarte ciar să  îl spunem. 

D1 Oancă  S.V. - Iaşi. 
D1 Primar - într-adevăr acolo s-au pierdut nişte bani, .dar an fost sume păriă  în 100 rnii 

lei, o parte din firme s-au desfiînţat altele s-au reîifiinţat iar piată  nu s-a făcut decât pentru 
Carol care ce s-a f ăcut nu ştiu că  nu era di.scuţie despre el si nici axă  descbisă  la acel mornerat 
i pe clădirea Muzeului Cărţii, iar pe acesta îl vom continua proiectul si sper să  avem noroc.. 

D1 Fărcă ann G. - vreau să  îratreb pe distin,ii colegi c ăte scoli au reabilitat ei îra patm ani 
i câţi banii au dat coii1or? 

D1 Papuc P.- câţi au fost disponibili. 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectui de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 al ordinii •de zi: Proiect de hot ărâre privind acordui de 

principiu aI Consiliului Local Tecuci referitor Ia depuaerea .de către Muuieipiul Tecueia 
unui proiect fananţat din fonduri europene privind ,,Mnderiiizarea Parcului Carl , 
Tecuci, Judeţul Galaţi, prin Prograantal Opera ţionai Regional 2014 - 2:02, Aa 
prioritară  13 - ,,Sprîjinirea regencrării oraşeior naicî şi mijiocii, Prioritatea de 
investiţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentrii revitalîzarea tizic ă, econonaică  şi socială  
comunităţilor defavorizate din regivaaile urbaaie . şî ruraie, Oh.iectivul specitîc 13.1 - 
,,Irnbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei îa oraşeie naici şi naijlocii dîn Roaaaâuia. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectuiui de hotăiâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se îiregistrează  unanimitate cle voturi pentru 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proied de hot ărâre privind acordul de 

principiu al Consiliului Ioca1 Tecucî referitor ia dp nerea de c ătre Mnnieîpiul Tecaac.îa 
unui proiect fananţat diu fonduri eairopene priviiad ,,Moderaîzarea PareuIui Oltca 
Doaanna, Tecuci, JudeţuI Galaţi, prin P:agrarnaii Operaţionai Regional 2014 - 



Axa prioritară  13 - ,,Sprijinirea rcgel!er ării oraşel.or niici ş i niijlocii, Prioritaîea de 
investiţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea tizieă, econoiuică  şi socială  a 
coniunităţilor defavorizate din rcgiunile urbane ş i ruraie, Obiectivul specific 13.1 - 
,,Itnbunătăţirea cal.ităţii vieţii popuaţiei în oraşele niici si [ijjj din România 

Preşedintele de şedinţă, dI Cîrnpanu Tudor - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V.. - un singur Iucru as vrea ca în inoinentui în care se depune acest proiect 

sau se intenţionează  să  se depună  să  se aibă  rnare grijă  la nurnărul de personal care o să  
trebuiască  angajat pentru că  pe terrnen lung, curn s-a rnai întâinpiat si în celelalte parcuri si 
proiecte care s-ai depus, tiind angaja ţi pe cinci ani grevează  bugetui municipiului de foarle 
mulţi bani si curn s-a ajuns si la acel proiect cu earnerc, unde camerele nu rnai rnerg dar 
personalui este piătit în continuare. 

D1 Primar - camereie merg în propor ţi de 95% şi începând cu luna rnartie camerele vor 
trece la Poliţia Locală  irnediat după  terriinarea proiectulu.i de tinanţare europeană.. Carnereie 
funcţionează  ia acest moment s-au investit bani acola. 

Di Diaconu V. - nu arn auzit nici un caz rezolvat dup ă  carnere, dar s-ar putea s ă  tie. 
Di Prirnar - .cred că  înţeiegem un pic greit prezen ţa acelor camere de luat vederi. 

Camerele de luat vederi pot ti folosite si adrese făcute la municipalitate sau de la cei de la 
Piaţă, culmea este că  acestea sunt a celor de •ia Piaţă  acuma. 

D1 Diaconu V.- .asta spunea dar de fapt trebuiau să  tie la Poiiţie, aşa mi se pare corect. 
D1 Primar - irnaginile de pe carnerele .de supraveghere dintr-un sistem de rnonitorizare 

sunt date în urma unei hot ărâri judecătoreşti si cerute de către un avocat sau de instanţa de 
judecată. Nu cred eă  noi putem să  folosim carnereie într-un interes personal. 

D1 Viceprirnar, Pinilie D.- ca să  răspund dotrinului Diaconu până  în anul 2014 când .am 
fost eu la Piaţă, pe funcţia de director executiv, cbiar s-au rezolvat cu ajutorul acelui sistem de 
monitorizare cazuri .chiar de tâlhărie, furturi din buzuare, accidente de circulaţie dar numai ;ia 
cerere atunci cnd Poliţia solicita pentru anchetă  i s-au pus la dispoziţie filinările care sunt 
.stocate 6 luni si chiar s-au rezolvat 

Dl Diaconu V.- îini inenţiir părerea că  trebuiau la Poiiţia Locală  si am mai avut discuţia 
aceasta.. 

D1 Vicepriinar, Pinilie D.- nu s-a putut la momentul respectiv pentru c ă  era un proiect 
european si a trebuit să  nienţinein. 

D1 Diaconu V.- stiu cum a fost dar cel rnai bine ar ti dacă  accesăm să  nu rnai avem 
personal mult angajat e birie, după  câte ştiu si la Muzeu au inai fost aite probleme. 

D1 Primar - la acest moment s ă  sfiti că  nu suntem cu .Organigrarna nici c ătre Piaţă  cu 
siternul de inonitorizare şi nici la Muzeu acolo unde în urrna proiectului ni se cerea un anuinit 
nuinăr fix de angajaţi. La Muzeu sunt puţini dar considerărn că  sunt destui la acest moment iar 
pentru rnonitorizare sunt destul de mulţi acoio. Sperăm că  cei de 1a Poliţia Locală  vor şti să  
gestioneze foarte bine acest sistem de monitorizare si va fi folosit în exclusivitate. Noi vrern 
chiar să  î1 inăriin dat .fiind faptul că  ne interesează  foarte muit co.lectarea gunoiului menajer pe 
platforme.le gospodăreşti inierblocurî si nu nurnai pe piatforrnele ce vor fl înfiinţate îu cartiere. 

Nu inai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unaninritate de voturi pentru. 
Se trece l.a pinrctui 5 ai ordinii de zî.: Proict de itot ărâre privind acordui de 

principin aI Consiliu1ui Loeai Tecuci referitor Ia pea de râtre Municipiul Tecuei a 
unui proiect finan ţat din .foarduri .europene privind ,Reaiiîlitare Cinematgrafui Arta, 
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Tecuci, 	eţu1 Gaia ţi, prin P.rogramul Opera ţion Regional 214 - 	Axa 
prioritară  13 -  Sp.rijinirea regenerării orae1or mici ş i mijlocii, Prioritatea de investi ţii 
9b - ,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizic ă, economică  şi socială  a comunităţ ilor 
defavorizate din regiuniie urbane şi rurale, ObiectivuI specific 13.1 -. ,,imbunătăţirea 
calităţii vieţii populaţiei în oraele mici şi mijlocii din Româniă . 

Preşedintele de şedinţă, c11 Cîmpanu Tudor - dă  citire proicctului de hotărâre. 
l Primar - aa curn poate a ţi observat că  sun Tecuceni care doresc s ă  scoată  în evidenţă  

foarte muit că  Munîcipiul Tecuci IU deţine Ia acest moirent un cinernatograf, poate a ţi văzut 
pe reţelele de socializare si nu nurnai, tot ceea ce însearnn ă  media. Nu cred că  ne poate 
condarnna cineva că  am •fost indiferenţi si arn luat aceast ă  atitucline, numai că  din acea 
copilărie nu s-au gâidit i ce însearnnă  o prezentare negativă  a unui oras indiferent cine se at ă  
la conducerea iui. Mi-aş  ciorî •din tot sufletul ca acest ciriernatograf s ă  reapară  în circuita1 
cultural tecucean, dar în acia şi ti:mp sunt lucruri care ne vor obiiga foarte rnu[t. Va trebui să  
avern gri,jă  pentru rnodal eum vorn şti să  păstrăm o investi ţie destul de mare. Vorn păstra o 
investiţie desta1 de rnare, gndindu-rie tarte atent ia ce înseanrn ă  un filrn pe care dorim să  
ruieze în Tecuci. Sunt taxe foarte mari care vor trebui suportate de c ătre o instituţie de cultură , 
vra intra presupun ca institu ţie separată  şi rni-aş  dori sî aturici ca acei tineri să  vină  cu iniţiativă  
aa cuin au tcut-o în rnornentul în care î-au dorit cl ădirea să  vină  aiături de cei care îi 
doresc într-adevăr •ca un Cinematograf să  apară  în Murricipiui Tecuci. 

1 Oancă  .SV. - cred că  initîativa este toarte bună  dar cred că  are un rol fairtastic cel care 
va decide ce filme vor r-ula. 

Nu nai sunt intervenţiî. 
.Se supune ia vot proiecti1 cle hotărâre. 
Se înregistr-ează  unarinritate de voturî pentru. 
Se trece ia pniactil 6 al ordinii rie zi: Proiect de hot ărâre privind acordnl de 

prineipiu ai Consilinlui iaocal Tecuci reeritor la depunerea de c ătre MunîciÉiul Tecuci a 
unui proiect Irmantat din ondui europene pri ,,Rea1i1itare Cl ădire - 1ioeca 
Municipa1ă  Ş eu Petică, nionuuent istoric, Tecuci, iudeţni Ga1ai, prin Programul 
Operaţioual Regional 214 - 220, Axa prioritar ă  13 Sprjinirea regenerării aşeior 
rnici şi nriiocii, Prioritatea de investiţii 9b - ,,eirea de sprin peutru reizarea 
tzică, ecouoniică  şi socială  ;a comunftâeordefavorifflte din regiuxaile urlane şi rurale, 
O1iectivaal specific 13.1 - uaaătăţirea ca1ităţii  vieii poprlaţiei în o.raşele niici şi 
mijlocïi din Ronaâuia. 

Preşedîirtele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citir-e proiectuiui cie hotărâre. 
L)1 Prinar - floi am sărit un lucru foarte irnportant ia Liceul Caiistrat Hoga ş, acesta îşi 

dorete un acoperis inansardat, o iucrare asein ănătoare cu cca de la Liceui Spiru Haret, de 
accea cred că  trebuie foarte mult efort acolo şi să  tie sprijiniţi pe iân,gă  alte foarte rnulte lucruri 
de care ar mai avea nevoie cei de la Caiistrat Hoga ş, rnă  refer la terennl .de sport. sală  de sport. 
ixrtr-adevăr s-au alocat în jur de 70 mii Iei în ultima, perioadă, dar nu au putut să  acopere 
nevoile care suntacoio. Acoperiu1 fiind stricat şi să ile de la •e.taj au fost deteriorate. 

Nu mai surrt intervenţii. 
Se sup.urre ia vot .proiectul de hotărâre. 
•Se î.nregistrează  unarrirnitate de voturî pentru. 
Se trece 1a punctaal 7 ai ordinii de zi: iroîcet de hotărâre .privind acordul de 

principiu .a:1 Coaasilivari lcai Tecuci referitor Ia .deprrnerea de c ătre Municipîul Tec.uci a 
unui proiect finanţa din fondnri europeare privind ,,Rea1iiitare Cl ădir.e -- Camera de 



Comerţ, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi, prin Prgramul Opera ţionaJ 
Regional 2014 2020, Axa prioritar ă  13 - ,,Sprijiuirca regeiier ării oraşelor aniei şi 
mijJocii, Prioritatea de investi ţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizic ă , 
economică  si socială  a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi ruraie, 
Obiectivul speci!ic 13.1 - ,,Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din Roniânia. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 
DI Diaconu V.- eu cred că  si Ia proiectul acesta si ia proiectul urniător, nu este corect ca o 

clădire să  mai fie denumită  asa, eu cred că  ar trebui să  ie dăm aite denumiri sau efectiv să  le 
dăm adresa acestor clădiri, pentru că  nici aceasta nu mai este Cameră  de Comerţ  si nici 
următoarea nu mai este Casa C ăsătoriilor, poate aceasta este monument istoric dar nu stiu dacă  
se poate schimba denumirea. 

D-oara Secretar, Fotache V. - aşa este prinsă  în lista inonumenteior istorice. 
D1 Primar - aşa este în lista inonuinentelor istorice proiectul va pleca sub aceast ă  

denumire si sub aceast ă  denurnire se va întoarce, sperăm să  avem si cererea de finanţare. 
D1 Diaconu V.- noi am avut o discu ţie referitoare ia faptui c ă  aici în faţă  s-ar putea face o 

Casă  a Căsătoriilor pentru că  alt spaţiu mai central si rnai bun nu cred că  există, de aceea spun 
că  denuinirea lor ar trebui s ă  retlecte ceea ce sunt la rnornentul actual Cainera de Comer ţ  nu 
nai este o clădire care există  în Tecuci, la fel si cealaită  ciădire Casa Căsătoriiior nu există  
acolo si ini se pare incorect să  denuinim clădiri după  cum au fost odată  utilizate. 

D1 Papuc P. - este sediul PSD acolo, nu? 
D1 Diaconu V..- da si Ia toate proiectele consider că  ar trebui, nicăieri cel puţin ia 

proiectul 8 nu există  adresa spaţiului. Nu văd cuin putern să  depunern un proiect, să  dăm un 
acord de principiu,, fără  a preciza măcar adresa. La toate clădirile cred că  articoleie de 
reabilitare ar trebui denumire clădire, situată  în.....Tecuci, str..., nr... 

D1 Primar - ceea ce doresc să  precizez este că  vedeţi sunt alte axe de finanţare si mă  refer 
la acest SUERD, acesta s-a deschis relativ recent si prevede fiaaa ţare doar pentru oraşeie 
Dunării, deci şansele noastre sunt foarte rnari, surnele de bani exist ă  i aici cred că  vorn avea 
într-adevăr succes. 

Dl Diaconu V.- domiiişoara Secretar aş  vrea să  ştiu dacă  referitor la adrese în proiectul de 
hotărâre în articol este corectă  precizarea pe care ain icut-o sau nu este necesar. 

D-oara Secretar, Fotache V..- este un acord de principiu, este rnonument istoric si priiasa 
în lista inonumentelor istorice. 

Nu rnai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unaniinitate de voturi pentru. 
Se trece la puaactul 8 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul de 

principiu al Consiliului Local Tecuci referitor Ia depunerea de c ătre Municipiul Tecuci a 
unui proiect finanţat diu fonduri europene priviud ,,Reabilitare Cl ădire - Casa 
Căsătoriilor - Municipiul Tecuci, Jude ţul GaIaţi, prin Prograiaanl Operaţional Regiona 
2014 - 2020, Axa prioritară  3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionări 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabiie îaa infrastrncturile 
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul loeuiaaţelor - Operaţiunea B. Clădiaii 
piablice - SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea iaan ări». 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre, iar conaisia 
nr. 2 a dat aviz negativ. 
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D1 Andriută  G.- vroiam să  îi rugă•m pe initiatorul proiectulu•i, poate nu am în ţeles noi 
adresa, sau nu este trecută  delo.c adresa.Care este adresa respectiv ă? 

D1 Viceprirnar, Pintiiie D. -.-- abia s-a spus înainte. 
D1 Andriuţă  G.- dacă  este sediul de parti•d cum putern face pro.i.ect? 
D1 Viceprirnar, Pintilie D. este propri•etatea Prirn ăriei. 
D1 Primar - inciusiv sediul dumneavoastră  este proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 
DI Andriuţă  G.- care este adresa? 
D1 Cîmpanu T. - 1 Decenbrie 1918,. nr.69 
D1 Diaconu V.- si pentm clădire 1 Decembric, nr. 77 .se putea face un proiect de genul 

acesta, ţinnd cont că  într-.adevăr au fost îvestitii foarte rnari fute ato, recunosc din ceea 
ce arn văzut n•ejustificate, dar dac ă  nu .se repară  acoperişui sau nu se facceva investî ţii o să  se 
piardă  curn s-au mai pierdut. Faptui eă  într-o ciădire nu locuiete niineni sau nu este îngrijit ă  
acea clădire se deteriorează  si ar trebui să  facem si pentru data viitoare un inventar al clădiriior 
:ia acest rnornent, vorbesc aici de fostui sediu pe earc i-arn avut, cl ădiriie grădiniţeior să  ne 
gndirn ce destinaţie vor avea si cuin vor fi îngrijite şi cine .ie va adiniistia. 

Nu rnai sunt interventii. 
Se supune ia vot proiectui de hotă âre. 
Se înregistrează  unanirnitate de voturi pentru. 
Se trece la punctuI 9 aI ordinii de zi: Proiect de hot ăr&re privind acordul de 

principiu aI Consiliului Loca1 Tecuei referitor ta depusaerea de c ătre Municipiui Tecuei a 
nnui proiect finanţat diu fonduri europene privînd ,,Reabiiitare Clădire - GaleriiIe •de 
Artă  Gheorghe Petraşcu - Masiiieipiui Tecuci, Judetul Gaiai., prin Prograzuad 
Operaţional Regional 204 - 2020, Axa prioritară  3.1 ,$prijiiairea eficieiiţei energetic, 
a gestionării inteligente a energiei şi a iitilizării esaergiei din surse regenerabiie în 
iaafrastructuriie pubiice, inciusiv în ciădiriie pubiice •şi îaa sectorul iocuinţelo:r - 
Operaţiunea B. Clădiri p•ublice - SUER Stratgia UE pentru Regiuiaea l)un ării). 

Preşedintele de şedinţă, dI Cîsnpaun Tudor - .dă  eitire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proieetui de hot ărâre.. 
Se înregistrează  
Se treee ia punctul 10 ai ordînii de zi: Prcieet de iaotărâre privîn4l aprobarea 

indicatorilor tehnico-econoiuici pentru obieetivsal: ReabiIitare strada LiIert ăţii, 
Municipiul Tecuci, Judeţui Gaiaţi. 

Preşedintele de şedin ă, dI Cînp.anu Tudor - dă  citire proiectuiui de hot ărâre. 
D1 Diaconu V..- este un proiect de hotărâre foarte busa, neeesar şi eu ered că  este un 

începsst si trebuie continuat cu Andrei Şaguna poate nu ui acesta dar în viitor să  facem toate 
demersurile 

DI Prirnar - aeeasta este denunirea proiectrdui însă  va cuprinde 8i strada Gîiviţei, sunt 
1ăcute calcuie. Acest proiect este făcut din finanţare din buetui ioeai va fi lăcut din finanţare 
proprie, nu este deloc iefin voin înceroa diininuarea cheituieiilor aeoio, iar dac ă  .ne va permite 
partea fisaanciară  să  ne extindem si pe Andrei Şaguna ia luna a şaptea o să  venirn cu o 
rnodificare, ceea ce ar fi ideal. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre,. 
Se înregistrează  umimitate de voturi pentru. 
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Se trece la punctiil 11 aI ordinii de zi: Proiect de iiotărre privind aprobarea 
Regulainentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aI Municipiului Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîrnpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D-na Durnbravă  A.R.- arn si eu rnai rnuite neclarit ăţi în privinţa acestui Regularnent de 

organizare si funcţionare a Consiiiului Local, cred c ă  s-a luat un copy - paste din toate legile ş i 
nu sunt aplicabile orau1ui nostru, astfel la art. 25 s i 26 si altele se face referire la Consiliul 
Judeţean ceea ce ar fi trebuit scos din articoiele respective, acesta este primui amendarnent. 

A1 doilea arnendarnent, am dori s ă  fre ia articolui 94 care citez Consilierii pot solicita 
inforrnaţiile necesare exercitării rnandatului, iar compartimentui, serviciul sau unitatea vizate 
sunt obligate să  i 1e furnizeze Ia termenul stabilit, cu acordul prirnarului a ş  avea ca 
amendament aici să  fie scos cu acordui PrimaruluF pentru că  conforrn Legii nr. 393/2004 
art. 42 avem dreptul la inforrnaţii care nu poate fr îngrădit Consiliului Local. 

Dl Viceprimar, Pintilie D. - cu privire Ia acele prevederi care ţin de consiliul judeţean 
sunt în speranţa că  cineva optează  în viitor să  ajuagă  si în Consiliul Judeţean să  fie pregătit. 

D-na Durnbravă  A.R.- este Regularnentul de organizare si func ţionare a Municipiului 
Tecuci. Apoi, avem la art. 43 Alegerea vicepriinarului va fi consernnat ă  în hotărârea 
c•onsiliului local, conform prevederilor legaie. Prin aceeai hot ărâre consiliul local ia act de 
încetarea mandatului de consilier iocal al viceprimaruiui, în locul acestuia fiind validat prirnul 
supieant afbt pe Iista partiduiui politic, alian ţei poiitice sau a aiianţei electorale respective, îir 
situaţia în care conducerea acestora confmn ă  în scris că  persoana în cauză  inai este membru ;ai 
partidului respectiv., acesta ar trebui scos complet nu este cazul.. 

D1 Viceprimar, Pintiiie D. - este o greeaiă.. 
D-na Dumbravă  A.R.- al patrulea amenclament, ain dori să  fie trecut undeva asigurarea 

acelei camere despre care arn vorbit pentru buna func ţionare a cornisiilor Consiliului Local, ;S 

fie trecut ca articol separat. Acestea sunt cele patru amendarnente pe care le am. 
D1 Primar - clădirea de vizavi ar putea adăposti o cameră  a consiiierilor. 
D-na Dumbravă  A.R.- înseanînă  că  nu aveţi nimic împotriva amendamentului prin care 

cerem să  fie trecut într-un articol. 
D1 Primar - nu pot să  fiu eu de acord cu amendamentul duinneavoastr ă, ci doar co1egiî 

dumneavoastră . 
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - doanina Durnbravă  vă  rog repetaţi 

amendamentele. 
D-na Dumbravă  A.R.- sunt: 1) art. 43 să  fie eliminat din Regulament 

2) la art. 25, 26 si celelalte să  se scoată  Consiiiul Judeţean 
3) să  adăugărn un nou articoi cu asigurarea unei carnere pentru 

funcţionarea comisiilor Consiiiului Local; 
4) - art.94 ca acele informaţii, nu documen1e, să  fle furnizate 

fără  acordul domnului Priixrar, să  se scoată  cu acordul priinarului peatru că  avem liber Ia 
informaţii. 

D1 Diaconu V.- ain făcut la comisie un amendament. 
Preşedintele de şedinţă, di Cîrnpanu Tudor - cu privire la art. 116, alia3, 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - mai întâi o s ă  luăm anrendamentul pe comisi•e. 
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - am stabilit în coinisie că  inennizaţia se va 

;acorda pentru oedin ţă  de consiliu i o edinţă  de comisie pe lună. 
Se supune la vot amendamentul domnului Diaconu. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
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Pre şedintele de şedii ţă, di Cîmpanu Tudor - supun la vot .amendanietuI cu privire la art. 
43 propus de doamna Dumbrav ă  A.R. referitor ia Viceprimar. 

D1 Diaconu V.- nu este simplu, .exjst ă  undeva în lege si varianta .aceasta şi atunci dacă  
abrogăm o să  rămânern cu art. 42 si 44. 

D1 Papuc P. - ori trebuie schimbat. 
D1 Diaconu V.- eu cred c ă  trebuie reformulat pentru e ă  nu .putern sări de ia 42 ia 44 

Regularnentul să  aibă  lipsă  un articoi. 
Di Viceprirnar, Pintilie D. - ar putea fi astfel Aiegerea vicepriu.arulu.i va fî conseninat ă  

în hotărârea consiliuiui iocal, conforrn prevederiior iegale. 
DI Diaconu V.-. rărnâne doar prima frază. 
D-oara Secretar, Fotache V.- art. 33 din OG 3512002 Prin aceeai hotărâre consiiiui 

iocai ia act de încetarea mandatului de consilier Iocal al viceprim.aru.iui, în iocui acestuia fiind 
validat primul supleant aat pe lista partiduiui poiitic.... este îii 1eg.e. 

D1 Diaconu V.- deci dornnul Viceprîmar nu mai poate fi consiiier? 
D-oara Secretar, Fotache V.- aceasta este în ordonan ţă . 
D1 Papuc P. - cred că  este abrogată  ordonanţa aceasta. 
Preşedintele de şedinţă, dI Cîmpanu Tudor - propun ca dornnicara Secretarui să  

reformuleze. 
D1 Viceprimar, Pintiiie E. - cred c ă  se refera articoiul Ia Prîrnar. 
DI Primar - să  o lăsăm pe domnioara Secretar ca până  i.a şedinţa următoare să  ne 

lărnurească . 
D1 Viceprimar, Pintiiie D. - eu propun , pn ă  atunci, doar prina parte a articolului. 
D-oara Secretar, Fotache V...- rămâne prima teză  a .artîcoiuiui urrnând să  se facă  

;niodificări. 
Preşedintele de şedinţă, dl Cîinpanu Tudor - supun la vot reformularea art. 43, doar Cu 

prima parte. 
Se înregistrează  unaniinitate de voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă, dl Cîinpann Tudor - supun ia vot amendanentul doarniiei 

Dumbravă  referitor la art. 94, inforinaţii fără  docurnente. 
D-na Duinbravă  A.R.- dar tră  acordui PrimaruluF pentru că  îiigreuiîărn coniisiile de 

specialitate, ar dura foarte rnult să  cerem un acord al doinnuiui Prinar pentru ui şte infoirnaţii 
care rnai apoi să  facem iar comisie ca să  priinim inforniaţiile irespeeive. 

Di Diaconu V..- dar norrnal fîincţionarii vin la comisii. 
Preşedintele de şedinţă, dl Cîinpanu Tudor - supun iavot acest amendainent cu 

inforniaţii si nu cu documente. 
Se înregistrează  13 voturi pentru i 4 abţineri(di. Buiiiga R., .di croitoruC., d-na 

Dumitriu G. si dl Pintilie D). 
D-na Dumbravă  A.R- si uitiinul arnendament cei privind 	urea unoi earnere.. 
Preşedintele de şedinţă, di Cîrnpanu Tudor - supun ia vot introucereaunui articoI 

privind asigurarea unei cainere pentru de.sf şurarea activităţii eoniisiiiior .consiiiuiui iocai. 
Se înregistrează  16 voturi pentru i 1 ab ţineri(di Ciiitoru C. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectui de hotârâre cu amendamenteie de nœi ,sits. 
Se înregistrează  unauiniitate de voturî pentru. 
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Se trece Ia punctul 12 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Public ă  a 
Municipiului Tecuci 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîrnpanu Tudor - dă  citîre proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea re ţelei 

şcolare a unităţilor de învăţămâat preuiiiversitar de stat ş i particular din Municipiul 
Tecuci, pentru anul şcolar: .20 18- 2019. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul .de. hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate •de voturi pentru. • 
Se trece la punctu114 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea listei de 

repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. 
Preşedintele de şediaţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Di Diaconu V. ştiu că  legea prevede în faecare an s ă  se facă  această  listă, dar eu aş  spune 

să  rnai facem o adres ă, dat fiind faptul că  domnul Gradea este în sal ă, la Minister pentru a 
încerca să  schiinbăm această  lege si măcar din 6 în 6 luni să  se poată  face o nouă  listă  de 
priorităţi pentru că  noi Ëamanéra cu locuinţe neocupate si bineînţeles în priinele 6 luni s-ar 
putea să  rnai părăsească  locuinţele unii tineri si îi păcat să  răinână  nelocuite, grevează  cu 
•cheituieli pe ceilalţi colocatari că acestea au utilit ăţile comune si cei care au dreptul nu reuşesc 
să  depună  aceste cereri;-demulte oriie şinddin -perioadaîn care au drepturi, în liinita de 35ani. 
Să  încercărn să  mai facem nite adrese în condiţiile în care avem în .contiauare locuin ţe libe.re, 
după  eurn vedeţi am Tepartizat20 -auinai rărnas 9 si este păcat că  si din lipsă  de informare 
oanaenii nu ştiu să  depună  dosarele si atunci nu reuşirn să  repartizăm aceste locuinţe si cei care 
au nevoie de eie stau si aşteaptă  încă  un an. 

Nu rnai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unaninaitate de voturi pentru. 
Se trece Ia punctul 15 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

componenţei comisiei de analiză  a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de staţ, 
iocuiuţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precuna şi a celor construitepriaa 
A.N.L, aprobată  priifUCL. ir.1/2707.2016, cu iodific ările şi conipletările ulterioarc. 

Preşedintele de şedinţă,, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unaniinitate.de. voturi pentru. 
Se trece la punctul 16 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind amplasarea uaai 

aeronave aparţinând ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gheorghe Petra şcaa 
ar.64-66. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - aş  dori să  fac un amendament aici să  poată  fi ainplasat acest 

avion doar după  ce seebţineacordul.de-laServiciul Circulaţie( Biroul Rutier). 
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Se trece la punctul 12 aI ordinii de zi: Pro.iect de bot ărâre privind aprobarea 
Regulamentului de .organizare ş i fun.cţionare a Comisiei Locale d.c Ordine Public ă  a 
MiuicipiuIui Tecuci 

Preşedintele de şedinţă, dI Cîrnpanu Tudor - dă  c.ire proiect, ,ului de hotărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune Ia vot proiectui de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 aI ordinii de zi: Proieet de 	privind aprobarca re ţ iei 

şcolare a unit ăţilor de înv ăţăinâiat preuaaiversitar de stat şi particular din Municipiul 
Tccuci, pentru anul şcoiar: 2018- 2019. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîinpanu Tudor - dă  citirc proieculni de hotăire. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unaniinitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 14 ai ordinii cle zi: Proiect dc bot 	privind .aprobarea iistei1e 

rcpartizare a locuin ţelor pcntru tiaieri destinate îiaciairierii. 
Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectulaii de hotărâre.. 
D1 Diaconu V.- ştiu că  legea prevede în fiecare an să  se facă  această  iistă, dar eu aş  spune 

să  inai facem o adresă, dat 1îind faptul că  doinnul Gradea este in sală, la Minister pentru a 
încerca să  scbimbăm această  iege si măcar dîn 6 în 6 1uni să  se poată  face o nouă  Iistă  .de 
priorităţi pentru că  noi rămânem cu iocuinţe neocupate si bineînţeies în prîmele 6 luni s-ar 
putea să  mai părăsească  locuinţele unî,i tineri si îi păcat să  rămână  neiocuite, grevează  cu 
cheituieli pe ceilalţi colocatari că  acestea au utilităţiie eoinune si cei care au dreptul nu reuşesc 
să  depună  aceste cereri, de multe ori ieincI din perioada in care au dreptairi, în liinita de 35ani. 
Să  încercăm să  mai facein nişte adrese în eondiţîiie în care avcna în .continuare locuinţe iibere, 
după  cuan vedeţi am repartizat 20 au mai rămas 9 şi este păeat eă  i din lipsă  de informare 
oainenii nu ştiu să  depună  dosarele i atunci •nu reuşîm să  repartîzăm .aeeste locuinţe si cei care 
au nevoie de ele stau si aşteaptă  încă  un an. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.. 
Se Înregistrează  uaaaaaianitate de voturi penlru. 
Se trece la punctaii 15 aI ordiaaii de zi: Proicet dc iaot ărre privind modiarea 

coinponeiaţei coiaaisiei de aaializă  a solieitărilor de 1ocaainc dîn foaidni loeativ dc stat, 
iocuinţe sociale, convenabile, dc necesitatc, de serviciai precum şi a celor coaastraiite ariaa 
A.N.L, aprobată  pria H.C.L. nr.18/27.07.20t6, co i coanpletăriie uiterioare. 

Preşedintele de şedînţă, dl Cîinpanu Tudor - dă  citire poieetubii & hotărâre. 
Nu sunt interveiaţii. 
Se supune Ia vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanianitate de voturipenlru. 
Se lrece la punctul 16 ai ordinii de zi: Proicet de aot ă ae priind aaaapiasarea uiaei 

acronave aparţinâiad AR11A TCCUci pe doncaand public dha stnada Ghcorglac Petacai 
nr.64-66. 

Preşedinteie de şedinţă, di Cimpanu Tuclor - dă  eitire proieetului & hot ărâre. 
Dl Viceprimar, Pintilie D. - aş  dori să  iac un amendanaet aici să  potă  fi .amplasat acest 

avion doar după  ce se obţine acordui de 1a SiciulCireulaţi( Biimul Rutier. 



D1 Cîrnpanu T.- o ţinerea acestei aeronave va dura dar trehuie un aeord de principiu c ă  
Ministerul Apărării Naţionale flu ne dă  această  aeronavă  pâr ă  nu avern toate aprobările. Cu 
siguranţă  dornnul Chis va ob ţine si acest acord. 

D1 Viceprirnar, Pintilie D. - nu face r ău acest amendarnent. 
Se supune la vot ainendanentui domnului Viceprimar. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Nu rnai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul de maî sus. 
Se înregistrează  unanirnitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 17 aI ordinii de zi: Proiect de botărâre privind atestarea 

apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuei a imobilelor situate în 
Tecuci, str. Victoriei nr.28 ş i str. 1 Decembrie 1918 nr.26 C. 

Preşedintele de şedinţă, di Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectului cie hotărâre. 
D1 Diaconu V.- aa cum am precizat si la coinisie, este un luci -u bun că  s-a terminat 

această  grădiniţă  i s-au mutat cele două  grădiniţe acolo, dar consider în continuare c ă  este o 
anomalie să  avem două  grădiniţe cu statut separat, adininistrate cle două  centre bugetare 
diferite deci Grădiniţa l administrată  de Scoala din Bălcescu si fosta Grădiniţă  3 de pe scoala 
de pe Gheorghe Petra şcu. Sunt curios având doi directori într-o cl ădire, doi contabili, dacă  o 
să  se Înfunde o canaiizare cine răspunde directorul i sau 2, cine o să  intervină? Cuin o să  se 
îinpartă  cheltuielile? De ce nu se încearcă  să  devină  o grădinită  de sine stătătoare doar cu un 
singur director si cu o administrare unică. 

D1 Primar - dacă  aţi fost atent, aşa cum am niai spus în nenurnărate rânduri, în decembrie 
noi ain liotărât cu toţii de aici pe un proiect prezentat de mine si acceptat de duinneavoastră  
structura centrelor bugetare, dar Scoala nr.. 7 din cartier Nicolae B ălcescu deţinea inclusiv o 
grădiniţă  din str. 1 Decembrie si coa1a nr. 2 care este în zona pieţei deţinea o Grădiniţă  tot pe 
str.. 1 Decembrie, atunci cred că  aşa cuin spuneţi duinneavoastră  ar trebui să  încercăm prin tot 
ceea ce ne stă  în putinţă  să  aduceni aceste Grădiniţe la bază  ia centrui bugetar. Noi am discutat 
cu cei doi directori si am dat câte un etaj ia fiecare, să  ştiţi că  acolo sunt contori separaţi 
pentru energie electric ă, gazul la fel este separat pe fîecare etaj este o centrală  terinică, iar tot 
ce aţi spus duinneavoastră  de Înfundarea unor ţevi sau condi.icte vor fr rezolvate a şa cum au 
fost rezolvate de obicei, când scohle au avut probleme de acest gen s ă  ştiţi că  au apelat la 
Priinăria Tecuci, indiferent de director, de fiecare dată  cei de la Serviciile publice vor fi acolo. 
Dacă  vor fi probleme de canalizare sau în afara ci ădirii vor fi cei de la Apă  Canal care vor 
interveni. La acest moment dac ă  ain face în acea clădire o singură  grădiniţă, am strica centrele 
bugetare. Am discutat cu d-na Mioara Enache, Inspectorul Generai Scolar din Gala ţi, si 
împreună  cu aparatul duinneaei ain hotărât că  centrele bugetare vor rărnâne la fel si nu 
necesită  nici un fel de transforrnare ia acest moment. Orice transfonnare ar strica tot ceea ce 
Înseainnă  centre bugetare. 

Clădirea este una inodernă, iar dat fiind faptul că  nu sunt amestecate sălile de clasă., deci 
sunt departajate printr-un etaj eu spun c ă  este o realizare teribilă  a Municipalităţii Tecuci 
această  Grădiniţă  nouă. 

D1 Diaconu V.- vreau să  vă  întreb eu pot avea în calitate de co•nsilier local Ia Tecuci o 
părere?, adică  alta decât a Inspectoratului Gala ţi sau faptul curn aţi spus duinneavoastră  
cetăţenii de la Tecuci din iinpozitele si taxele lor au construit accastă  Grădiniţă  pot să  aibă  si 
ei o părere? sau nu? Aceasta era ideea Eu sunt de acord cu părerea duinneavoastră  dar şi 
ciumneavoastră  trebuie să  fiţi de acord că  putern avea si aite păreri. 



D1 Cîmpanu T .- dar v-am dat cuvântu domnul Diaconu pute ţi spune ce ave ţi de spus. 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 18 aI ordinii cle zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale ,,Constantin P ăunescu Tecuci, în 
vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri Ia şeoală, până  la sfârş itaal 
aniIui 2018. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîmpanu Tudor - dă  citire proiectuiui de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unaniinitate de voturi pentru. 
Se trece Ia punctul 1•9• aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea 

tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. 
peaitru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîinpanu Tudor - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Di Diaconu V.- am observat si vă  pot da un exemplu degajat teren de iarb ă  manual cu 

grebia 100 mp în jur de 40 lei cu TVA, curăţarea terenului de iarbă  pentru buruieni cu sapa tot 
- 160 lei, deci 10 pe 10 mp cu sapa, manual si cu grebla costă  200 lei, eu zic că  e cam 

.mult dar dumneavoastră  hotărâţi. De asemenea, construire cavouri de exemplu patru locuri 
10379 pnbabil manopera, tăinâiere inortnânt 62 lei - sunt tarife care mai trebuie analizate zic 
eu si faptnl că  Primăria decontează  aceste tarife la CUP înseamnă  inult. 

Dl Priinar - din punctul ineu de vedere vizavi de ceea ce a spus domnul consilier 
Diaconu cred că  toate nelămuririie. ar  .fi trebuit rezolvate în urnaa unei explicaţii primite din 
partca ait a Coinpartimentului Monitorizare Servicii, dar si din partea celor de la CUP. In 
moientnl în care fîind ingineri $iiii că  o nornaă  de timp se caiculează  într-un anumit fel, dacă  
sunt prezienţi cei de la CUP sau din Compartitnentul Monitorizare chiar îi rog s ă  facă  această  
preeire acum ori în scris domnului consilier cuin s-a ajuns la aceste pre ţuri, petatru că  aceste 
preţuai nu sunt puse la voia întâmplării,, ţinând cont de faptul că  ele vor fl veriflcate de cei de 
la Camena de Conturi Galaţi la urniătoarea misiune de audit, nu putem pune noi ce pre ţuri 
donina având în vedere c ă  noi suntetn, sau Consiliu1 Local este ac ţionar niajoritar a CUP 
Tecuci.. 

Di Diaconu V.- as preciza că  nuinai la cele mecanizate sunt justifac ări de preţuri, la ceie 
manuaie nu există  în proiectul de hotărâre. Eu spua ceea ce este pus la inap ă  ii justitîcat. 

Dl Prinnar - dacă  sunteţi de acord cu propunerea tnea cei de la CUP sau Monitorizare să  
aducă  o justificare la aceste pre ţuri printr-o infornaare .clară  si detaliată  fcută  către Consilinl 
Local, pellttu că  altfel se rănaâne cu acea impresie că  i-au preţurile cum au vrut ei. 

Dl Cînapanu T - tocmai am votat anaendamentul doamiiei Dunibravă  referitor ia accesui 
la innfmnii fră  aprobarea Primarului,, astfel o informaţie putem cere oricare dintre noi de ia 
Conapartinaentul Monitorizare sau de la conducerea CUP-ului. 

Nu naai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectui de hot ărâre. 
Se îanregistrează  13 voturi pentru, 3 împotrivă ( dl Andriuţă  G., d-na Duravă  A.R. 

i dl Papuc P.) si 1 abţinere(d-na Lovin V.O.) 
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Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobare 
modificării Organigraniei şi a Statului cle Func ţii aIe Bibiiotecii Municipale ,,tefan 
Petică  Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Cîinpanu Tudor - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectui de hot ărre. 
Se înregistrează  unaniinitate de voturî pentru. 
Se trece la puiictu1 21 aI ordinii de zi: Proîect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentan ţilor Consiiiului Local în coanisia de evaivare a perforanan ţelor profes:ionale 
şi a comisiei de soluţionare a coiitesta ţiiior a personanduî diaa &cadrul &aratai1ui 
Perinanent de Lucru al Consiiiuiui Loca1 Tecuci ia nivehd anadni 	27. 

Preşedintele de şedinţă, di Cîrnpariu Tudor - dă  citire proieciui de hotărâre. 
Dl Cîmpanu T - propun numărul coinisiei de numărare a voturi1or să  ie de trei memhrii. 
Se înregistrează  unanimîtate de vturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă, di Cîmpanu Tudor - rog propuneri pentru coa de nuinărare a 

voturilor. 
Dl Viceprimar, Pintiiie D- propun pe: d-na Dumbrav ă  A.i, di îrza v.c. şi dl Cncă  

S.v. 
Nu mai sunt aite propuneri. 
Se supune la vot cornisia de numărare a voturiior forrnată  &in rl-na Dumhravă  A.R., dl 

Mîrza V.C. si dl Oancă  S.V. 
Se înregistrează  unaniinitate de voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă, di Cîrnpanu Tudor - rog propmeri pentru conLisia de evaivare >a 

perforrnanţelor. 
D-na Dumbravă  A.R.- propun pe dl Andriuţă  Ghiţă. 
Di Martin C. M - propun pe dl Buliga Bogdan. 
Dl Fărcă anu G - propun pe dounaul Croitoru Cezar. 
Nu rnai suaat alte propuneri. 
Preşedintele de şedînţă, dl Cîmpanu Tudor —rog propuneri pentru oomisia deiu ţioaaare 

a contestatiilor: 
D-na Duanbravă  A.R.- propun pe doanaiul Papuc Petrzii 
D1 Mîrza V.C. - propun pe doarnaia Lovin Valeia Oiirnpin 
D1 Martin C.M. - propun pe di Matei Dragornir Luciari. 
Se trece la vot secret. 
In urrna nun ărării voturîior se înregistrează  pentru cornisia de evaiure a perfan ţeior 

profesionale a personaluluî din cadrul Aparatuiui Permarient de Lucnal Corisiliuiui Local 
Tecuci la niveiul anului 2016, 2017, astfei: d-nakli Andri.u ţă  Ghiţă  - 16 voturi pcntrzi i 1 
împotrivă ; dl Buiiga B. - 17 votud "pentnf à di Croru . -16 votazri pentrai şî i 
împotrivă ; iar peaatru comisia de soha ţîonare a contestaţii1or pentru evailiarea perfornanţelor 

profesionale a personaluiui din cadrui Aparatuiuî Perananerat de Lurru al Consiiiuiui Locai 
Tecuci Ia nivelul anului 2016, 2017, s-au înregistmt din oeie 17 voturi vaiabii cxprianate, 
•astfel: d1 Papuc P. - 16 voturi pentrz i 1 împotriv ă , dnaLovî. VO. - 17 voturi pentru; 
di Matei D.L. - 16 voturipentru ii i înpotriv;ă . 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectui de hot ărâre cu comisiile de rnai sus. 
Se înregistrează  unanimitate de vturî peaatru. 

18 



Se trece la punctul 22 al ordinii de zi: interpeiări, pi. 
Di Diaconu V.- la Unitatea de Priiniri Urgenţe situaţia este dezastruoasă, inodul cuin 

tratează  ordinea cei care vin acolo, iar cei de ia paz ă  nu intervin eficient, consider că  înainte de 
a construi un Spital ar trebui construit mai întâi uri UPU .de la zieroi de a crea un post aI 
Poliţiei Locale acoio. Nu ştiu dacă  există  vreun Studiu de fezabiiitate sau DALI pentru acest 
UPU. 

Di Prirnar - Ia Tecuci va ap ărea un UPU suntem ia finaiizarea acestui DALI, iar ci ădirea 
nouă  va prevedea tot ceea ce aţi dorit, va apărea si o staţie de seriiizare. Acolo sunt problerue 
lipsa personalului de pază. La acest rnornent Spitalui de ţine datorii foarte mari de aproxiinativ 
1200000 iar paza se face cu angaja ţi proprii.. Nu exciudein. demoiarea celui vechi dar,  nui•ai 
după  ce va fi construit cel nou.. 

Dl Diaconu V.- ar trebui să  vină  directorui Spitalului, cei de la contabilitate ia cornisie 
reunită  a consiliului pentru a ne explica, pentru c ă  eu fac parte din Consiliul de Adininistraţie 
dar nu arn fost invitat decât o singură  dată. 

Dl Primar - luni la orele 8,30 v-aş  invita la o şedinţă  cu toţi directorii, dar dacă  vreţi 
nuinai cu cei de ia Spital decide ţi. 

Di Cîinpanu T.- este inultă  debandad ă  la poartă. 
D1 Primar - personalul de pază  flu poate să  iiitervină. 
Nernaifiincl alte discuţii, preedinteie de sedintâ dedar ă  înehise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentui pr.oces - verbal. 

1reşedinte de şedinţ  
Cîmpanu Tudor 

Secretar U.A.T. 
Fotacy. 


