
ROMANIA 	 . 
JUDEŢUL GALAŢI 

MJJNICIP1UL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 	 . 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA EXTRAORD1NARÂ 

22.03.2018 

Încheiat , astăzi, 22.03.2018, în şedinţa extraordinar ă  a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U A T Municipiul Tecuci, orele 1600 

D1 Presedinte de sedint ă, Buliga Bogdan - declar ă  deschise lucrările sedrntei si dă  
cuvântul domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa. 

Domnisoara Secretar, Fotache Valerica - la sedtnta de ast ăzi participă  17 consilieri locali 
din totalul de 18, 1ipsete motivat doamna consilier Diaconu Petronela Monica - drept pentru 
care sedinta de ast ăzi estestatutară  

D1 Preedinte de sedintà, Buliga Bogdan - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-verbal 
de la şedrnţa extraordrnară  a Consiliului Local din data de 12 03 2018 

D1 Preedinte de $edinţă  - supune dezbaterii•procesul-verbal din 12.03.2018. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 12.03.2018. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preedinte de sedintâ, Buliga Bogdan - dă  cuvântul domnului Primar pentru a da 

citire dispoziţiei de convocare a sedintei de ast ăzi. 
D1 Primar - dă  citire Dispozitiilor de convocare nr. 376/19 03 2018, cu urm ătoarele 

proiecte de hotărâre 
1 Proiect de hotărâre privind actualizarea H C L 130/27 10 2016 privind Organizarea 

structurii de tnterven ţie în situaţii de urgenţă  cu echipe din cadrul Prim ăriei Municipiului 
Tecuci şi echipe ale o tn peratorilor economici d subordinea Consiliului Local Tecuci 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activit ăţi culturale al 
Municipiului Tecuci, aferent anului 20 1.8.  

3 Proiect de hotărâre privtnd aprobarea modific ării Actului Constitutiv al Societ ăţii 
Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci 

Nu sunt rnterventii 
Se supune la vot ordinea de zi 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind actualizarea H C L 

130/27 10 2016 privind Organizarea structurii de interven ţie în situa ţii de urgenţă  cu 
echipe din cadrul Prim ăriei Municipiului Tecuci şi echipe ale operatorilor economici din 
subordinea Consiliului Local Tecuci 

Preşedinteie de şedinţă, dl Buliga Bogdan— d ă  citire proiectului de hot ărâre 
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D1 Prirnar - prin rnodific ările care au avut Ioc la nivelul C.U.P. era necesar ă  o 
reorganizarepentru c ă  acele echipe trebuiesc s ă  fie în nurnăr fix, în caz de interven ţie atunci 
când se convoacă  cornandamentulpentru situa ţii de urgenţă . 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 a1 ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018. 
Pre şedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Andriută  G. - eu as vrea s ă  mă  adresez initiatorului întrucât vedem c ă  proiectele 

acestea sunt bugetate doar pe jum ătate de an. Ave ţi aici o expresie forrnulat ă  prin care ne 
explieati că  se vor realiza dac ă  există  posibilitate financiar ă  

D1 Primar. - obligaţia noastră  era una foarte clar ă  de a erea un plan cultural pentru anul 
20 1 8, dar asa cum ati văzut si dumneavoastră  toate aceste activit ăti se vor pune în practic ă  în 
momentul în care vom avea si suportul financiar. Modificarea care a survenit la acest plan 
cultural este una foarte simplă, datorită  faptului că  suntem în an centenar a apărut cheltuiala pe 
revelion si pentru acel miting aviatic mediattzat si zic eu a fost un feedback pozitiv la acea 
activitate 

D1 Andnută  G. - si noi cum aprobăm pe jumătate de an9  
D1 Primar - dumneavoastr ă  veti aproba acest proiect asa cum vă  dictează  constiinta 

pentru că  fară  cuIturâ spuneu că  este mai greu să  ţinem educaţia copiilor si a unor oameni, dar 
dacă  dumneavoastră  consideraţi că  nu trebuie să  îl votaţi nu î1 votaţi, iar dacă  consideraţi că  
trebuie votat îl votaţi. 

D1 Andriuţă  G. - noi cei din PNL o să  ne mai gândim la vot. 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - as vrea s ă  modificăm data care a fost trecută  greit din 21 

aprilie la zilele Municipiului Tecuci mă  refer în 22 aprilie 
D1 Primar - este o singură  zi dedicată  zilelor Tecuciului urmând ca data de 23 atunci 

când este ziva Sfântului Gheorghe să  rămânem doar la ritualul religios si activitătile care 
preced această  sărbătoare, dar nu niai intră  în planul cultural al Tecuciului 

D1 Diaconu V - asa cum a 
1
precizat si colegul meu sumele nu sunt prinse în buget, deci nu 

există  toate sumele pentru întreg planul cultural si nou ă  ni se părea corect să  aprobăm plan 
cultural la sumele care exist ă, adică  care sunt prinse Referitor la faptul c ă  nu dorim cultură  
lucrul acesta este fals, marea majoritate a proiectelor si justific ărilor sunt pentru manifestări 
artistice nu stiu cât de mult implic ă  comunitatea locală  si cultura tecucean ă  La Zilele 
Tecuciului sunt prevăzuti 

D1 Primar - discutăm de o slngură  activitate sau despre întregul plan cultural 9  
D1 Diaconu V - pot discuta despre ce doresc eu, dac ă  nu mă  lăsati să-mi terrnin ideea nu 

puteti să-mi iăspundeti 
D1 Primar - îmi cer scuze 
D1 Diaconu V - voiam s ă  stiu dacă  avem Presedinte de sedint ă  sau ne întrerupem, ca s ă  

ne putern termina idei]e 
D1 Buliga B. - domnul Primai este imtiator si este cel rnai în m ăsură  să  vă  răspundă  
D1 Diaconu V - dar nu mai stiu ce s ă  întieb dacă  nu rnă  lasă  Eu vroiarn s ă  vă  spun că  la 

justificări la seibăiile Tecuciului din 150 mii - 120rnii sunt spectacole 
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D1 Prirnar - nu sunt spectacole ci este un spectacol. 
D1 Diaconu V.- vorbirn de servicii artistice, aa este prev ăzut aici, si servicii de 

mediatizare. Nu stim ceea ce însearnn ă  aceti 130 mii - rnateriale prorno ţionale, rnasă  festivă  
—bufet - de când bufetul este o activitate cultural ă? Nu văd în acest plan cultural nici rn ăcar un 
teatru, foarte multe din activit ăţi implică  invitaţi plata unor cazări, mese, etc. a unor invita ţi 
din afara Tecuciului. Consider c ă  multe activit ăţi trebuiau făcute cu personal s. i cu copiii, 
cercetai din Tecuci adică  aceti bani s ă  fie cheltui ţi în interesul Tecucenilor, acesta este 
punctul meu de vedere, acurna pute ţi dumneavoastră  să  răspundeţi. 

D1 Primar - este un răspuns destul de laborios: Ziva Mondial ă  a Poeziei, Serat ă  muzicală  
expoziţie artă  plastică, O sută  de ani de la Unirea cu Basarabia, Expozi ţie de icoane, Ziva 
internatională  a rromilor, Festival interjudetean Floare de Aprilie, Festival Interjudetean de 
Interpretare a muzicii populare Baladele Siretului, O sut ă  de ani George Cosbuc, Ziva 
Europei, Festivalul de muzic ă  insula, Gala teatrului scolar, Mini-folk, Ziva International ă  a 
Copilului, Vacantă  culturală, Seratele verii, Ziva Imnului Festivalul Na ţional a grupurilor 
folclorice "Cântaà de r ăsună  lunca, Tecuci atestare cartografic ă, Artă  plastică  pentru copiii - 
tabără  de creatie, Fereastră  către stiintă, Festivalul National Costache Conachi, Ziva mondială  
â filosofiei, Unirea Basarabiei cu România, Regal interna ţional aeromodelistic Aripi 
tecucene, Ziva Naţională  a României etc., Biblioteca: Crearea tinerilor, C ărţile de căpătâi ale 
adolescenţilor, Lansare de carte prof, Univ. Nicolae SCUrtU, Lansare de carte prof. Angela 
Baciu, Ora de lectură, Unirea Basarabiei cu România, Lansare de carte Valeriu Valegvi, Ziva 
Municipiului Tecuci, etc si lista ar putea s ă  continue cu activit ăţile celor de la Muzeul Teodor 
Cincu, după  cuin aţi observat este artă  pură, face parte acest plan în principal din activit ăţile 
care definesc instituţiile de cultură  din Municipiul Tecuci. Mă  refer la Casa de Cultură, 
Bibliotecă  si Muzeu dacă  dumneavoastră  aţi organizat astfel de activit ăţi si aţi văzut sau 
participat la multe din ele si aţi observat că  toate activit ăţile sunt făcute pentru copiii din alte 
orae sau personalităţi din altă  parte, vin într-adevăr personalităţi care vor intersecta cu 
publicul tecucean pentru tecucem 

Dl Diaconu V - vreau să  vă  citesc si eu dacă  tot ne-ati citit, Noaptea muzeelor se descliide 
Muzeul si se vizitează  deci promovare 600 ron, indeninizatie invitati 1 000 ron, transport 20 
ron, cazare 400ron, material expozitional 300, tncouri - inscriptii 500, deci mai mult de 
jumătate este 

Dl Primar —repet dacă  ati organizat astfel de evenimente 
D1 Diaconu V - eu v-am lăsat să  terminati, nu v-am întrerupt si vreau s ă  vă  citesc si eu 

dacă  tot ne-ati citit dumneavoastr ă, dar nu ati citit la ce mă  refeream eu adic ă  mă  refeream la 
serviciile care sunt la Zilele Municipiului Tecuci servicii artistice 120 mii, servicii de 
mediatizare 10 000, materiale promotionale 14 000, mese festive 6000, Premiere cupluri 78 
mii, servicii masă  la Ziva veteranilor masă  festivă  1500, asigurarea de buchete flori 7000 as 
vrea să  stiu ce reprezintă  transportul intern 7000 dac ă  este făcut pentru tecuceni, mas ă  festivă  
4000 Ziva armatei Române mas ă  festivă  3000etc Eu am spus că  ar trebui s ă  ne limităm la 
actiunile culturale mai ales în conditiile în care nu este asigurat bugetul Bugetul nu este 
asigurat dect cel rnult pentru 300 mii si nu v ăd de ce nu cu banii care sunt trebuiau împ ărtiti 
la toate evenimentele sau dac ă  nu aprobăm un plan cultural până  în iunie atât cât 
durnneavoastră  ati api obat bugetul 
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D1 Papuc P. - de întâi si opt martie de unde a ţi avut? Aţi avut plan cultural de a ţ i 
organizat acele activit ăţi? 

D1 Primar - din 1/12 din cheltuielile anului trecut, deci 6000 lei atât a costat întâi si opt 
rnartie. 

D1 Papuc P. - aa cum au spus si anti-vorbitorii zic eu c ă  sunt pertinente toate treburile s ă  
nu votăm pe tot anul, ci pe cât avem în buget. 

D1 Oancă  S.V. - cu to ţii avern tangenţe mai mari sau mai mici cu segmentul cultur ă, unii 
nu prea au, domnul consilier Diaconu are dreptate când spune c ă  ar crete cheltuielile dac ă  am 
aduce invitaţi din alte localit ăţi, ar fi mult mai simplu dacă  ne-ar recita domnul Diaconu 
poezii, dacă  ne-ar dansa domnul Papuc. Nu cred c ă  dumnealor sunt si nici eu nu as face-o c ă  
nu am capacitatea. Referitor la finan ţarea din luna iunie ştiu că  legea ne permite s ă  facem 
anumite rectific ări. 

D1 Papuc P. - să  vedem ce o să  fie atunci 
D1 Oancă  S.V. - dacă  nu vor fi bani va cădea restul din planul cultural, astfe1 e foarte 

simplu, dar eu credeam c ă  vom veni si vom spune că  după  28 de ani fiecare dintre 
dumneavoastră  inclusiv doamna de la PNL care lucreaz ă  în învătământ să  propună  
suplimentarea acestuia pentru c ă  e daună  majoră  educaţia. 

D1 Primar - eu vreau să  închei cu două  citate Cultura este o conditie de baz ă  prin care 
se poate măsura starea unui popor si Cultura ne ajut ă  să  rămânem oameni de Immanuel 
Kant 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  11 voturi pentru i 6 împotrivă  (dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  

A.R., dl Diaconu V., dl Matei D.L., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

modificării Actului Constitutiv aI Societ ăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor 
Verzi Tecuci 

Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, dă  citire proiectului de hot ărâre 
D1 Andriută  G. - as dori să  mă  refer aici la faptul că  anul trecut când ziceam s ă  reducem 

din personal la Societatea C U P unde aveam în jur de 283, parc ă  
D1 Viceprimar, Pintilie]) - nu 2 12 
D1 Andriută  G. - de la 213 acum si facem 291 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - unde9 
D1 Andriută  G. - nu ati mai angajat 9  
D1 Viceprimar, Pintilie D - unde9 păi arătati unde ati văzut 29 1 
D1 Andriută  G -. nu am avut 213  persoane angaj ate 9  Am venit cu aproape nouăzeci si 

ceva de insi la angaj ări9  
D1 Viceprimar, Pintilie D. - unde 7  
D1 Andriută  G —mă  refer la toate societătile pe care dumneavoastr ă  le-ati desfiintat si 

învârtit 
D1 Pi imar - faceti aiîrrnatii c ă  noi am angajat încă  90 de persoane acolo7 Spei ca la 

sedinta urm ătoare să  veniti cu o rectificare 
D1 Buhga B - nu aie nici o leg ătură  cu proiectul nostru de hot ărre, noi modificăm 

codui ile CAEN si atât 

4 	 : 



Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Nemaifiind alte discu ţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă , 	 Secrar U.A.T., 
Buliga Bogdan 	 / Fota ie Valerica 
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