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Încheiat astăzi, 16.04;2018, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului iocai al Municipiuluî Tecuci,
care are Ioc în Sala de sedinte a U.A.T Municipiu1 Tecuci, oreie 16 °°.
D-nul. Preedinte de edin ţă, Bulîga Bogdan - declară deschise lucrările sedintei i dă cuvântul
dorunului Secretar să facă prezenţa.
Doinnui Manolache V. care ţine Iocul dorunioarei Secretar Fotache V - Din nuna ărul total de 18
consilieri iocali în Iiincţie, sunt prezenţi 17, lipseşte rnotîvat domnul consilier Diaconu Vasile, este plecat din
localitate, drept pentru care şedinţa de astăzi este Iegal constituită .
DI Preedinte de şedinţă, Bulîga Bogdan - supune dezbaterii procesui-verbal al sedîntei ordinare din
29.032018 şi procesul-verbai ai şedinţe.î de îndată din 03.04.2018.
Di Papuc P - ,,Araa de coinentat Ia cel din 29.03.2018, a ş ruga pe cel care redactează să scrie tot ceea
ce noi vorbim aici, fiindcă este de rnare iinportanţă, noi rau ne-arn întâlnit aici s ă vorbirn vorbe, s-a spus în
şediiaţa ordinară să fîe ultirna dată cârad se va veni cu proiecte & ultim ă oră, rog să notaţi şi să nu se rnai
întârnple aşa ceva.
Se supune Ia vot procesul-verbal din: 29.03.2018 şi ceI din 03042018.
Se înregistrează unanirnitate de voturi pentru..
Dl. Preşedinte de şedinţă, Buliga B - dă cuvâratui dornnului Primar pentru a da citire Dispoziţiilor de
convocare nrA93112.04.20 18 şi 498/12.04.20 18.
D1 Priiaaar - dă citire Dispoziţiei de convocare nr. 493 / i2O4.2O18, cu urin ătoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehraico-eoononaici peralru obiectivul ,,Reabiiitare
strada lon Ţan, Municipiui Tecucî, Judeţai Galaţi.
2.Proiect de hotărâre privind naodillcarea contractulrai de concesiune nr. 103 ilO/O7.1 l .20 1 i încheiat
între Municipiul Tecuci şi Coiaapania de Utilităţi Publice Tecucî S.R.L.
3.Proiect de hotărâre privind raunairea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci îra Adunarea
Generală a Asociaţilor la Societatea ,,ADM1NISTRAREA CIMfFIRELOR ŞI SPAŢIILOR. VERZI S.R..L.
Tecuci.
Se completeaz ă ordinea de zi ar Dispoziţia nr. 498111042018 cu urrnătorral proiect de hot ărâre:
l.Proiect de laotărâre privind acordarea titluiui de ,,cetăţeaa de onoare al Municipiului Tecuci, domnuiui
ErniI Coşeru - Profesor universitar doctor al Universit ăţii de Arte ,,George Enescu Ia şi, Societar al Teatrului
Naţioraal iaşi.
Preşedintele de şediiaţă, dL Buliga B.— ,,Supun la vot ordinca de zi cu completarea.
Se înregistrează unaninaitate de voturi pentrri.
Se trece Ia punctul i aI ordinii de zi: iroiect de .1iotărâre privind aprobarea iudicatoriior telauicoeconoaiici pentru obiectiwul Reabilitare strada ioia Ţau, Muaaîcipiul Tecuci, Judeţul Galaţi.
Preşedintele de şedinţă, dl. Buliga B.— dă citire proiectulaai de hotărâre.
D1 viceprimar Piratilie D - ,,Aş avea iva arnendanaent de icut, la acest proiect s-a trecut eronat de dou ă
ori Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă telaiaică deci la.alin l avern trecută surna de 76.900,00 Iei care a
fost trecută în rnod eronat şi va rămâne doar pentru Cheltuielile de proiectare şi asistenţă tehnică suma de
3 l. 100,00 lei, iar la Orgaiaizare de şantier a fost trecută eronat sunaa de l .785,00 Iei şi ar trebui să trecern
surna de 1.786,00 lei.
Se supune la vot anaendainentul doinnului vicepriruar, Pintiiie D şi se înregistrează unaniinitate de
voturi ,,pentTu.
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre cu tot cu amendanaent.
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Se înregistrează: 12 voturi pentru i 5 ,,îiripotrivă dI. Andruţă G., d-na Durnbravă A. R., dl Papuc
P, d-na Lovin V.O, di.Mîrza V.C.).
Se trece la punctul 2 ai ordiiiii de zi: Proiect de hot ărre privind inodificarea contractului de
concesiune nr.103160107.1L201.i încheiat între Municipii1 Tecuci şi ,Coinpauia de Utilităţi Publice
Tecuci S.R.L.
Preşedintele de şedinţă, di. BuIiga B.— dă citire proiectu1ui .de hotărâre.
Nu snnt intervenţii.
Se înregistrează: 12 voturi pentru şi 5 bţineii 41. Âdriuţă .G., :d-na Dumbravă A. R., d1 Papuc P,
•d-na Lovin V.O, dLMîrza V.C.).
Se trece la punctul 3 a1 ordinii de zi: Proiecit de hotărâre .privind nuinirea reprezentantului U.A.T.
Municipiail Tecuci îia Adunarea Generală a Asociaţilor la Soeietatea ,,ADMINISTRAREA
CIMIT1RELOR Şi SPAŢIIIX)R VERZI S.R.L. Teeaci.
Preşedintele de şedinţă, dl. Bnliga B.— dă citire proiectuiui de hotărâre, având în vedere faptul că
punctu1 3 de pe Dispoziţia nr.493II204.2018 şi punetui de pe Dispozî ţia de cornpietare nr.498/12.04.2018
se .adoptă prin vot secrcit,, rogpropuneri pentru conaisia de aaurnărarea voturilor pentru aceste proi.ecte.
Propun ca corxiisia de nurxaărare a voturiior s ă tie forrnată din trei mernbrii si anuine:
Dl Martin C
dl Coitoru C. d-na i)uniitriu G. şi d-aaa Dunibravă A.R.
Nu iaaai sunt aite propuneri.
Se supune la vot propunerea pentru ca comisia s ă tie fornaată din trei mernbrii ast1l: dl Croitoru C,
d-na Duiiaitriu G. şi d-na Duiaabravă A.R.
Se înregistrează unaaainiitate de voturi ,,pentrü "astfel cornisia de xaaxm ărare a votnrilor are următoarea
componenţă dl Croitoru C., d-na Duniitriu G. şi d.-na L)urxxbravă A.R.
Nu mai sunt :interventii.
Se supune la vot secret proiectul de hotărâre.
Menibrii coniisiei de nrnuărare a voturiior inită pe &ymnii consiiieri la vot.
Ia uriiaa numărăiii voturilor se înregistrează din 17 votnri iiber exprirnate sunt: 11 voturi pentru, 1
abţiraeri i 5 împotrivă , iar 1 buletin •de vot annlat ca nîntrcibuinţat.
Se trece Ia punctul 4 ai ordiaaii de zi: Proiect de iiot ăirepriviaad acordurea .titiadiai de ,,cetăţean dc
onoare al Muiaicipiului Tecuci, doaivaului Einii Coşeru Ircsor universitar doetor al Universit ăţii de
Arte George Eneseu la şi, Societar al Teatrului Naţioiud iaşi.
Preşedintele de şedinţă, dl. Buliga B.— dă citire paaaiectalai de .hotărâre.
Dl. Buliga B Aici este o greşeală de tehno-redactare, ia titlul Universităţii de Aile caie se va remedia.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot secret pniiectul d.e hotărâae.
Membrii comisiei de număraze a voturiior inită pe .doinnii consiiieri ia ot.
In uraaa aumărării voturilor se înregistrează din 17 voturî liber exprinaate sunt 17 voturi pentru,
abţiaerî
îanpotrivă :iar i buletin de vot xaanlat ca neîntrehninat.
Nemaitiind alte discitii, .preşedintele de şedinţă &cară îaaciaise hacrările şedinţei.
Daept pentiu care s-a încheiat prezentul proces vedjal.
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Preşetiinte d.e şed.iaaţ ,
uliga Bogdan

Secretar II..A..T.,
FVacrica
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