
înheiat astăzi, 729403.2018,in cadrii .şedineî ordinare 	ni1i.uui ioc 1 MunicipiuuiTTecuci, care 
are ioc în Sa1a d. redin ţe :a 	TMun :piil Tecuci, ore1e 6°°. 

1)-nul rPresedmte de sedm, Bu1ga Bogdan - declar ă  deschise icrărî1e şedintei si dă  cuviitu1 
dornri1ui Serzztarsă a ă prezen ţa. 

Domn1 Manôlache . care tne lociil domnsoarei Secretar ,F.tahe V- din numări total de 18 
consilieri iocaii în rfuneţie, sunt prezen ţi 17, iipsete rnotiat domnai Iati mir iLucian, drept pentru 
aresedirta de astăzî esteaconstituit ă. 

D1 Presedinte de sedintă, Buliga Bogdan - supune dezbatrerii pro su1-verbal al sedintei extraordinare 
din 22.3.20,& 

Nu sunt inteiweitii. 
Se slrpune la vot procesu1-vetbai de îa şedinţa din: 22.03.18. 
Se înr.egstrează  iinanimitate de VOtUfri pefltiu. 
Dl Ppuc P. - vrea.să  fac o intervenţie ia început, nrî .se pare novmai ş i pertinent să intrb rcine este 

domnul Manolache?, în ceca1îtate?, este unconsiiier r.ici nu ,.are:dreptal s ă semnae. 
1)1 .Btr1iga B - are Dispozi. ţia Prirnaruiui. 
[)i Papuc P. - secretarai :nu este sbâlternul Prinarui:ui, oi a Pre:fecturiî. 
E.i E 	.B.-estepunctuidurn:eavoastră de vedere. 
Di Ppuc P. - trbriia :să  fie un rdelegat de Ia i:refeetur ă  şi trbuie să  fiecineva ;r..re  să-şi asume 

responsabilitateaasupraiegalit ătii acestordocuniente. 
D1. Preşedirnte de edinţă,Btiiiga  B- rdă  cuvântn1 dornniiiui Primar 	 -éïtire Dispoziţii.1or de 

convocare ra sedintide astăzi. 
.D1 Primar - înainte dedacitire ordinii de zi, poate  .aţi ăzut ă  co1gii .nostri :d.e la ŞansaF doresc să  

prezinte stadiui acestui proieet care .are aproape .1uni .de când reste inplernentat în Municipiiil Tecuci, a 
c.ere perrniiunea peTltru :iO-15 :rninute ă  facem această  prezentare înainte d.e a intra în pr<ii1ema tehriic ă  a 
noastră. Eu spun. ă  ceea :ce vor pre ta,coigii .este iin iucru faarte .iitteresarit :i birre de ştiut, acest proiect 
este în derulare şi este ;itfl iucrudeosbit.care se întâmpIă  iîncartier.,ul Niiae Bălcescu, iar fa proi.ectuiuî 
actuaiă  c1 mâi ;coreet este ă  o prezinte acestia ciiiar idacù eu arn anuit ţat în nenuniărate i.ânduri care este 
stadiai acestiii proi.eet. reau Sû vă  anunţ  câ <a1altàieri s-a semnat :un :proi..eet de aproape dor ă  rniriio:ane de 
euro, secieamă  Ş:coaiaPrietena .Ta vafi .benfiiar pe iârgă  .Primăria Teouei ca iprp.rietaraoiădiriior de 
aooio Şcoaia din cattierai Satul - Nou, este un proieet care se rer ă  în exciusivîtate pentru cornbaterea 
abardonaiui coiar şi ir ăsuri .d.e .;atragerea .copîilcr către şcoâlă  prin actiităţi ;etracuricrriare. Este un iucru 
deosebît, reste ăl patriilea proiect:.cu O surnă  ;destul de irnportantă  care .se vaderù.la .în Municjpiui Teouci în 
perioada urriiare. 

1)1 Stefan Starnate, reprezentant Sansa T - m ă  ocup de partea rde comunrcare a proiectului Sansa T si 
vă  rnâltunesc că  :ne :<feriti astrăzi ocaia să  informăm in nurnăr cât nai rnare, .pentrru :oă  dumneavoastră  
s.unteţi comunicatori 1ariiveiui acestei mbe .:a oricărui gende rîet :inpternentat e .rctre UT Munici.iai 
TPeoucî, inclusiv acestipriect, rnOtiv pentru care cred ă  es.te nai miilt deoăt oporttrn şi benfrc să  viri .şi să  
:prezint;cre eSte Şansa L 

Titlul proiectului este IMIăsriri interate de edusatre, forrnare profesiorral ă, astentă  socială  continuă  si 
locuire în cartierul :Nî colae  Ră1crescu - vcdroţi că  sunt foaite mriite dimerii&pe.care ,proieetrril îe rabordeaz ă  
avein: asistenţă  socială, ;educaţia, {ormarea profesi.onal ă, ocrpare şi 4ociiire rSUiit dernenii .pe eare le veţî 
vedeadetăliate înceeace uriează. 

S-ansa T re5te run :proioct inai ţat.prinfondari soci1 eipean adie ă cu îani de ia :i3riunea Eurqpeaniâ 
prin programul capital uman 2014-200., asta înseamn ă  că  datorită  faptiiluî că  lornârna leste stat niernbru al 



-- ---.=--.- 	 :=. 
unii Europene si contnbuie cu o anută 	Iàéee buget noiiă  m se întorc niste bani mai mu1(isi 

em niste instrumente stmcturale asa cum le stiti 
D1 Diaconu V - pute1 să  o seurtati cuniva, noi arn fost la lansarea acestui proiect si z1c c ă  partea de 

pezentare o stim, pasii ce s-au parcurs ne rntereseaz ă. 
D1 Ştefan S- Primăria Municipiuiui Tecuci aşa cum ştiţi impleientează  acest .proiec.t npveună c.0 

Şc.oala Gimnazială  Nicoiae Bălcescu., avem :reprezentan ţi în sală  dornnui manager de proieet Pop n,. 
doamna coordonator din .partea şcoJii giniriazîaiă  L)umitriu Gina, identificatori specîflci a acestui priect 
sunt axa prioritară  nr.. 4 şi obiecliv specific 42 . ln Sansa T desfăşurăm urmâtoarcle actvităţi pe 
următoarele domenii: edncaţie, .acces pe piaţa rmincii, antreprenorial, :servîcîi .socio-niedicale, înibun ătăţîrea 
.;condi ţiiior de locuit, aistenţă  jurîdică  .si combaterea clîscriuiinărîi. T.oate aoestea fiind lcgate intreele, .nu 
există  o activitate sparată  de o..aita, tau .înfiuenţă  .la riîveini întiegulai .proiect. 

Educaţie, aici :o să  vedeţi detalii despre rezuitateie previzionate si despre ce:sea şteaptă  în fi 
implenientat prin intermediul .acestui proiect. €op.iii care surit însorii vor partîcjpa la cursurî - ve ţî vedea în 
poze- de matematică, eatru, roiiină . Avern liceenii care vor rrierge ia prcgkirî pntru ;O susţinere şi 
sprijinîre a :exarneniluî de bacaiaureat, 1f3 copîi care exceleaz ă  în id7ifeiitt :domenii surit sprijîniţi să  .îşi 
dezvoite aceste talente şi nietite .deosebite în ccntînuare. Copiii vorprimi .servi.cii de catering, au ,priuiit 
ocuri, jucărioare educaţionale, chituri peritn a- şi putea dezvoita abiiităţilc, păririţîi vor veni în cursuri de 
inforniare parentală. Acc.sui pe :piata mnncîî 305 persoane intră  în .sesiuni .de inforrnare, conpeten ţe ch&ie, 
cursuri .de formare profesională  cu acreditare ANC, antreprenorial şi ăici cred că  . ebaie să  înţe1gem cu toţiî 
fatui că  aceste 15 idei .d.e afaceri care vor fi finau ţate dezvoită  nivelal de traî ăl localităţii, :per ansamhla Ia 
alvel macro şi ia nivel micro în comunitatea respectivă, adică  în Nîc.oiae ;Bălcescii, cred că  trehuie să  
rnergeni cu toţiî şi să  vorbim cu oamenîi şi să  ie spuneni împortanţa împiicărîi :îri  cadrnl .acestui proîect. 
Oamenii care au măcar o îdee dar nu ştiu cnm pot beneficia .de această  pâighie, oportunîtate pe care 
proîectni Sansa T prîn finanţare europeană  o oferă. 

Patruzeci planuri de àâcere vor ;fi elaborate .de membrii grupalu.î ţîrită  careseîiisctiu îri cadral acestei 
activitătî, 15 djntre cie vor :intraîn cursuri de rnentorii sï antreprenorîai. 

D1 Oancă  S,.V. - încercatî să  fi1osîti tennenidin iimba rornân ă .ca să îi asintilănî rnai usoi. 
Di Ştefan S- .ceie 15 plariurî .de .acerî vor fl finariţate cu 2000 euro, ţintă  .al 

proiectului este 55.3 :de .persoane, toate acestea vor .beneficia de uri serviciu socio-medical {o consultare la 
stomatolog).. Se realizeaz ă  acea .campanie de con ştientizare a centriini ;niuitîfunc ţionai de.asistenţă  îritgrate 
.care va fi reabilitat i iise află  pe str.P.runduhti, 7 serviciî socîo-sociaie din oadrrti .acelai ceritru, 5) looirin ţe 
vor fi evaluate pentru afi seiectate spre îrnhuri ătăţire, reabîlitare si igieriizare în nantăr de 20. .Asistenţa 
juridîcă  20 de gospodărîi, oameiri oare au probierne cn actele, rnotenîrî, testamente vor iprîmi consulta ţii 
jurîdic.e gratrrite astfci solu ţii pentru a rezoiva probienîeie lor, îar :10 prcpiiet ăţî din toate acestea vor avea 
acteie regiementate. La conibaterea discrîrnin ărîi ne-am gândit aicî la ac ţîunî de voiuntariat pe care oarneni 
dornicî să  dezvoite i comuriitatea dar j localitatea se vor .iniplica pentru a duce inai departe heneflciile 
proiectuiui Şansa T. 

Valoarea totală  .a contractalu.i de finan ţare .este de 1762046772 din care i85 nerarnbursabi, 15 de ia 
Guvern şî 20/ocontribuţie. 

Şansa T până  în prezent: conferinţa de lansare., .aţi fost la ,aceasta o ştîţi - se prezintă  poze - .de la 
Muzeul Teodor Ci.ncu. .Recrutareagrupulrii ţîntă  de atunci şi prră  în prezeat s-au .realizat rnai multe întâlnirî 
în teren, la Şcoaia Gimnazială  Nicoiae Ră1.cescu, ,arri dîscutat c.0 ;oarnenii care .au ost din .tîrnp anuri ţaţi si au 
venit i ie-am explicat 5ceea ice înseamnă  pro.iecti.1 Şarisa T, iar foarte nîraiţi s-au în.scris în proiect si sperăm 
că  se vor siimplîcaîn acesta. 

Activîtăţi defăşurate de iScoale Gimriaziaiă  Nîoolae Bălcescu pârră  ncum eercu] de cpacitate, oercrti 
de exceienţă  .scoladupă scoaiă  -. se prezintă  poze de acolo; se dâ, 	ade .pe pagina de facebo<k. 

131 Oancă  S.V. - ,proiectul;pare o .îni ţiatîvă hună, dar .durnneavoastră  aţi pris .că  snoi cotizărn ia UE sşî 
prîmim de la :ei i ui.a .mulţi .b:j  nu ne rnaî purteţi prostîi, .nu priuiîrn rnai niuiţ.i bani piîmini muit nîiăi puţin 
decâtcotizămnoî ia UE. 

Dl Primar - concluzia .este .că  acîvîtătîle ic.ate în îcadrùISwrîî Nico.lae Bălcescu .dacă  era cirieva 
iateresat şi să  nu îşi dea cu .părereagratu.lt,.putea să  se ducă  până  ;acoio. .Am niai ;auzit încă  o chestie că  s-au 
achiziţionat.biciclete.denu ştiu câte ste:ilei, surit ni şte iucruri.peatru naivîtate.. 

i3-na Dumitri;u.G.. - sunttreeute dar .miurit aclriitionate. 
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D1 Primar - dă  citire DispoI1or de convociare nr. 401 / 23A 3.2018, cu următ •_ 	rdine de z1 

	

1 Proiect de hotărâre pri1îil aprobarea rectificăru bugetului de vernturi si chf 	; pe anul 2018 la 
Societatea Administrarea Cimitirelor si ia spatnlor verzi S R L Rarnpa Rates S R L ) Teenei. 

2 Pro;ect de hot ărâre privindtransmiterea în administrarea Directiei pentr&i AguItui ă  Judeteană  
Gaiaţi a unuî irnobi1 din Tecuci, strada Gheorghe Petraşcu 64-66.. 

3 Pmiect de hotărăre privind trecerea unor bunuri din dorneniul public al maitcipmlu; Tccuci, în 
dorneniiii privat al acestuia. 	 . 

. Proiect de hotărâre privind .trecerea unor bunuri aferente ;servîciuiui .miiiie e salubrizare din 
•adrnînîstrarea Soc.. Coropania de Utitită i P\ubiice .la UA.T. Municpiu1 Tecuci. 	. 

5. Proîect de hotărâre privind.aprcibarea taiîflor prestate popula ţiei şî agetiţiioreconomici în Obor de 
ctre S,ocietaiea Piete Prest Tec SRL. Tecuci. 	 . 	 . 

6. Proiect de hotărâre privind rnodificarea tarîfelor ce vor fi praeticatede SocOar.pania de Utiiit ăţi 
Pubiice S.i.L. Tecucî pentr•u serîciîte de salubrizare 

7. Proîect de hotărâre privînd aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Soc.. Administrarea 
Cirnîtîreior şi a Spaţiîior Verzi .S.R;L. Tecuci. 

8. Proiect de hot ărâre privind aprobarea modiflcării grilei de salarizare a persoriahiiui Socîet ăţii 
ADMINiSTRAiA CIMITIRELOR Ş I SP.AŢIILOR VERZI SRIJ Tecuci. 

9. Proîect de hotă.râre privind aprobarea indicatcriior ietmicoeconomici pentru iobicetivul 
MODERNIZ/.E STRADA ŞTEFAN CEL MARE. 

10. Proiect de hotărâre privînd rnodificarea HCL nr. 81J 2008 privînd organizarea şi desfurarea 
transportului de persoane în regim de taxii în regirn de închiriere în Munieipiul Tecuci 

i i. iaifornaărî, iuterpelărî, petiţîi. 
- Decizia de preluagire a teraneauluî pentru realizarea anăsuriior dispuse p:rin iDecizia .n•ţ.. 12/14 

iulie 2017 şî Raportaal de foHow-up înregistrat 1a Camera de Conturi la ţi sub nr. 
1191/2017/23.02.2018, iar la U.A.T. Tecuci sub nr 26056/23.02.2018 —conivaicate prîn adresele 42CL 
i 61 CL 12018. 

- .D:ecizia de prelungire a termenilui peiitru realizarea niasurilor dispuse pîu 1eeizia nr 2 din 
14.03.2016 şi Raporttil de foiiow-up priviud .anodaii de ducere ia îadeplînire ain ăsu.rilor clîspuse prîn 
Decizîa nr. 2114.03.2016—;coanataicate prin adre.sele 59/CL şî 3591712018. 

Se comp:ietează  ordinea .de zi ;cu Dispozîţia rir. 403/27.03.2018 cu urrn ătoarete :proiecte de .hotărâre: 
1.Proiect de hotărâre privind aprotarea actuiui adî ţionai nr. 2 la .Coritractul .de deiegare a gestiunii din 

cadrui serviciului public de saiubrizare a Municipiiiiui Tecuci nr. 359801 30.0.6.2017, aprcibat prin H.C.L. nr. 
96115.05.2017, încheiatcu sociietateaCompaniade Uti:1it4i Pub1i;ce Tecuci SRE • 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatoriior tehnico-econornîci .pentru obiectivul Canaiizare 
menajeră  si piuviaiă  în .str. Decebal, Rodnei i Drago Vod ă . 

3.Proîcct de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în catitate de 1ider de 
parteneriat, la proîectui cu cod MY SMIS 106238, •cu titiui Şcoala .Prieteria Ta —parteneriat ..pentru siisţinerea 
educaţiei în Teeuci în vederea reducedi părăsîrii tîrnpurii a scélii şî .pentru reîntoarcerea în sistemuI de 
educaţie şî forrnare a tinerilor şî adulţilor care au abandonat coaia, precurn şi pentru împlernentarea de rn ăsuri 
integrate pentru o abordare participativ ă  ia .•educaţie a comunităţiî şî inclusiv a gr&puriior vriinerabile. 

4.Proîect .de  hotărâre pdvind acordul .asociatuiui U.A.T.. Mun.icipiui Tecuci, pdn organui său 
e1iberativ - Consîiiul Local Tecuci, privind încetarea, .prin acordui de vciiri ţă  al părţitor, a contractului de 

mandat ai domnului VO1NEA I:ONUŢ- adrninistrator/director generai ia Societatea .AM.ISTRAREA 
CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI &R.L. TECUCI. 

5.Proiect de hot ărâre privind acordul •asociatului U.A.T. Mudicipiiil Tecnci, prin organ.ul s ău 
deliberativ - Consiiiul Locai Tecuci, privînd încetarea, prifl acordui de voiriţă  .ai părţiior, a contractul.ui de 
rnandat ai domnului IONIŢĂ  FIiORIAN - admînistratoi/director .generai ia S.ocîetatea Cempanîa de Uti.Iit ăţi 
Pubiice Tecuci S.R.L. 

6.Pr•iect de hotărârepdvînd acordui asociatuiui U.A.T. Muriicipiui T.ecrici, prin .organ.iii :sări 
deiiberativ - Consiiiui Locai Tecuci, privind îneetarea, prin acordu1 de voin ţă  a1 .părtitor, a .contractului de 
mandat.ai domnului GPOSU DANIEL VIRGIL - adrriinistratoridîrector general laSocietatea PJEE PREST 
TEC S.R.L.. 
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7 Proiect de Iiotărâre privind ac 	asociatului U A T 	Mumcipiul Tecuci, prin organul său 
deliberativ 	Consiliul 	Local 	Tecuci 	prt 	desemnarea 	d-Iui 	VOINEA 	IONUT 	în 	functia de 

!- 	admirnstrator/Director general al Societ ătti COPANIA DE UTILITATU PUBLICE TECUCI S R L 
8 Proiect de_hotărâre privind aordul asociatului U A T 	Municipiul Tecuci,, prin oiganuI său 

deiîberativ 	Consiliui 	Local 	Tecuci ,privind desemnarea d-lui 	iCNIŢA 	FLORIAN în 	funcţia de 
. 	adminîstrator/Dîrector general al Sociietăţii 	PIEŢE PREST TEC SR.L.. 	 • • .• 

9.Proîet de hotărre pr.îvhd aoordui asociatuiui U.A.T. Munic•ipiui Tecuci, prin organui sîu 
deliberativ ConsiliuI LocaJ Tecuci .privind desemnarea d-lui GR•OSU DANIEL VIR•GL .în funcţia de 
administrator/Director .general ai Societăţii AlMINISTRAREA CIMITIRELOR Şi A SPAŢI1LOR VERZi 

.. 	S.R.L. TECUCI. 	 . 
Nu mai sunt interventîi, 	 . 
Preşedintele de şedinţă, dl. Baiiga 1-sipon iavot ordinea de zi cu eompietarea 	. 
D-na Lovin VO..- este o problemă  ta art. 43 din Legea nr. 21512001 meri ţinneazăf Suplimentarea 

ordiriii :de zi se poate face numai pentru probieme urgente, care nu pot fi arnâriate păriă Ia şedinţa urniătoare, şi 
nuniai su votui majorităţii eonsi1ierilor iocaii prezen ţi., consider că  completarea ar:irebiri să  o supunem la 
Vol. 

01 Viceprimar, Pinti!ie D.- s-aspecificatcueomp1etarea. 
D-na Lovîn ViO.- ie luăn împreună ? 
Preşedînteie de şedinţă, dl. Bulîga B.-iiaîdeţî să  ie supuneni •l•a vot separat. 
Di Papuc P. - supiimentarease ice doar penJincruri urgente. 
Se supune la vot ordinea de zi corifi.ni Disp.ozi ţiei .nr.. 401/2015. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentrii. 
Se supune la vot cornpletarea ordînii de zî confoni Dispozî ţiei nr. 403/2018- 
Se înregistrează  16 votur.i pentru 	i ahţinere(di Diaconu V.). 
Se trece la punctul 1 al ordiiiii de zi: Proiect de liotărâre privind aprobarea recfificăriî bu.getuiui 

de venituri si cheltuieli pe anu:1  2018 la Societaa Adniinistrarea Ciinitirclor şi a paţiilor verzi S.R.L. 
(Rainpa Rateş  S.R..) Tecuci. 

Preşedintele de şediriţă, dl. BriIiga B;- dă  cîtire proiect.uIui de hotărâre. 
Di Diaconu V. - veniturile estimate pentru 2015, vorbesc de nii lei peritu toate .surneie, îi -i valoare de 

2434 iei consider Că  .sunt total urnflate si nuse pot .reaiiza, .de .asemenea şî cheliuîeiile pe care ie supunem 
aprohăriî 2433 la fel nu o să  fle realizate. Ariui trecut an avut un buget prognozat ide 1749, sa reaii.zat 31358 
eheltuieiile prognozate 1748 reaiizate 16O3, a rezuitat un deficit de care am mai discutat 245 rnii lei. 

in acest an de la începutul arnih.ri, în .prîmele idouà lunî, s-au realizat venîturî de 275 mii lei si cheltuieli 
de 302 mîi iei rezuitând un defîcit de 27 mîi îeî rezultă  .că  în coritinuare aceast ă  socîetate generează  pierderi, 
pâriă  acurn de un an si ;probbii închide si luna rnartie •ia Jel - pierderîle înseamn ă  30Q mîî iei, aceste pîerdrî 
vor greva Societatea Rarnpa Rates, .respectîv Cirnîtirul în acest an vor avea pierderi î va pieca aceast ă  
socictate înfiinţată  :CU pierderi de 300 rnii iei. Oricum cheîtuieliie care .s-au făcut îti aceste luni în continuare 
.sunt adunate reparaţiî utilaje, închîrieri utiiaje precurn vedern din expiinerea .de rnotive siconsiderâm c ă  dacă  
nu se iau niăsuri, aceste p.ierderî vor iduce în coiitînuare ia problenie în CUP de data aceasta .pentr.0 c ă  
activitatea respectîvă  va fi în CUP. 

Di Prinar - arn rugărn.întea că  .având în vedere că  dornnui Dascăiu este prezeiit în saiă  si vorbîm foarte 
muit d.e partea tehriică  .a dori compietareaia.•celc.reiatate de durnneavoastr ă  să  o facă dunniealui. 

Di Dascălu ionică  - bugetele de venitiirîi cheltuieli se estimează  Ia începutu1 ariu!ui pe baza datelor pe 
.care 1e avem la începutul acestuia •adică  a -.tarîfelor şî a producţiei pe c.are o estimăm. Tarifeie pe care le-aţi 
aprobat în iuna decembrie aii crescut -având în vedere infiuen ţele care au fost CU creşterea de saiarii şî 
creşterile care au fost la -conibustibil, .în tarife1ecare se estimeai. ă  éle se fac pe u•n an .îrtreg, societatea .are în 
cursui anuhii inomente în care produc ţia se -reaiiz--. ă  î.n perioada ;de iarrtă  şî dee.urile sunt în cantîtăiţi rnai 
niîci, .-atunci veniturile :sunt mai rnieî în perioada respecti ă, noi estîrnăn -Că  pe rnăsură  ;ce intrăm îri perioada 
:de primăvară-vară  ;această  cantitate -creşte pentru că  avern istorîciii din urmă  i aturicî .veriiiturile vor depă i 
oheltuieiile. 

D1 Diaconu V. - aşa aţi spus i.:anit1 treeot, ace1ai iucru a fost discutat şî .anul trecat ia prognoz ă  varn 
spus să  riu o să  realizeze i au fost cheltuîeliie mai mari-decât ve.niturî.le. 

Dl Dascălu L -.se întămpiă  să  ifîeeheît-.ieii neprevăzute. 
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- Nu mai sunt intervii 
Se supune la vot proîectul de hetărâre 

. Se înregistrează  11 voturi pentru, 4 abtineri (di Andriută  G • dl Diacon.a V, d-na Dumbrav ă  A R si 
dl ekuc P) si 2 împotrivă (na Loviri V O sa dl Mîrza V C) 	 - 

Se trece la puiactul 2 al orduau de za Proiect de hotărâre privind transnaiteiea îu admanistrarea 
Diaectiea pentru Agracultaia ă  Judeteazaă  Galati a aaiaaa iiaaobil dan Tecuc,, strada Gheorglae Petrascu 64- 
66. 

• Preşedintele de şediaaţă, dl. Buiga B.—dă  aiitire proiectului de hotărâre. 	. 	 . 
• Nu sunt interven ţii.  
Se supune ia vot proiectaal de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de 	pentrii. 	• 	 •. 
Se trece ia .punctul 3 al ordiaăii de zi: Proieet de • .hotărâre irivînd trecerea naior iaaaauri di.0 

dorneniul public aI :mu:aicipiuiuî Tecuci, îaa doaaaeniuiprivat aI acestuia 
Preşedintele de şediriţă, di. Buliga B. - dă  cîtire proiectului de hotărâre. 
D1 Papuc P. - aici as vrea să  pun întrebări. Cred eta că  proiectui nr. 4 trebui.a prirna dată  şi după  aceea 

proiectui nr. 3. N•u este posibîi ca să  pui proieet de hotărâre privind trecerea de la CUP ia UAF Tecuci, dar 
prîna dată  spuî proiect privind trecerea unor bunur;.i din domeniul public al rnunicipîului Tecuci, în .domeniiul 
.privat, păî ce să  trecî din domeniu1 pibiîc în domeniul privat dacă  ei este la CUP. 

Di Viceprirnar,Pintîiîe D. - aveţi dreplate trebtde înversate. 
•Di Gradea L.- în condi ţiile în care Consiliui Local nu aprobă  trecerea de ia CUP •i.a Municipitd Tecuci 

nu rnaî are sens să  mai trecem din p.ubiie în .privat pentru a le dezafecta. 
D1 Papuc P. - de ce se trece din dornenitd public În dorneniul privat? 
Dl Viceprirnar, •Pintilie D.- să  puten .scoate autorizaţiile de des.fiinţare totaiă  sau parţială  aacestora. 
Di Gradea L.- atâta tirnp cât eie sunt în domeniui public nu putem dezafecta .par ţitd nîci airi bun im.obil, 

raurnai rlacă  sunt în privat. 
Nu mai sunt intervenţiî. 
Se supune ia vot proiectul de hatărâre. 
Se înregistrează  14 voturi pentru şi 3 abţineri( dl Andriuţă G., dna Dumbravâ A.R. şi dPapuc P.) 
Se trece ia punctul 4 ai ordinii ide zî: Proiect de iaotărâre prîviaad trecerea uaăor baanaări aereaate 

serviciuiui public de saiubrizare diu a]rninistrarea Soc. Conipa.nia de UiÎ1ităţi  iPebâce 1. 
Muuîcipiul Tecuci. 

Preşedînteie de şedinţă, dl. Buliga B..—.:d ă  citire .proiectuiui de hotărâre. 
Nu sunt interven ţiî. 
Se supune la vot p.roiectul de hotărâre. 
Se Înregistrează  14 voturi pentru :i 3 abţiner.i( dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  AR. şi d•1 •Papuc 

P.). 
Se trece la punctul 5 aI ordiniî de zi: Proieet de hotărârle privîird aprabarea tarifelor prestate 

popuiaţiei şi agenţilor econoinici în )borde către Societatea Pieţe Paiest Tec S.R.L. Tecuei 
Preşedinlaile de şediarţă, di. Buliga B.—dă  citire prtdectuiui de hot ărâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supu•. ne la vot proie.ctul de hotărâre. 
Se înregistrează  16voturî pentrrI şi 1 	,ţineri( dI Oancă  S.V.).. 
Se trece ia puiactul 6 ai ordinii de zi: Proieet de liotărâre privind iaa.oclifacarea tarifelor ce vor ti 

praeticate de Soc.. •Compa•nia de Utiiit ţi Publice S.RL. Tecuci peaitru serviciiie .de salubrizare 
Preşedinteie cie şediriţă, .dl. .Biiga B.— :dă citire prtdectuluî de bo.tărâre. 
Nu••sunt înterventi.i. 
Se .supune ia vot proiectui de hotârâre. 
Se înregistrează  15 v.oturi pentru şi 2 . ţineri(.d-.na Lovin V.O.i d••l Oanc ă  S.V.). 
Se trece .1a .punctul 7 al ordînii de ..zi: i;roiect de hată râre ipriviud apraibarea tarifcior ee vor fi 

practicatc de Soc. Adrniaiistrarea .ia ăaitirelor şi patii1or Vcaizi S.R.L. Tecuci 
Preşedintele de şedinţă, cli. Buiiga :B..—dă  cîtire proiectuiui de hot ărâre. 
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D1 Vceprirnai, Prntilie D - l 	2 era o greseală  de redactare care s-a -rectificat, 1i calcul manoperei 
intiodus-e îitarif la muncrtiori necaI ati exist ă  total propus 74,61 8 iar total aprobat arf trebuit s ă  fie tot 
74,618 decis-a scris eronat, dar totalii1ra corect 

Nu înaî-sunt interventu 
Se supuxie Ia vot proiectu1 de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate devoturî pentu 
Se trece la punctid 8 al ordinii de zi: Proiecti ,de hotărârc pr.ivind .aprobarea modifiéârii .grilei de 

salarîzarc .a persoaaaluiui Societă ii "ADMINISTRAREA CMITIRELCR Ş1 SPAŢIILOR VE1i 
SRL Teeuci . . 

Preşedînteie de şedinţă, d1. Bu1îa B.—dă  citîre proîectului de hotărăre. 
Nu simt înterventiî. 
Se supune ia -vot proiectul de hotărâre.. 	 . 
•Se îxrregistrează  14 voturi pentru; 2ui ţineri(d1 Dîaconu V. i dl Mîrza V.C. ) şSi -1 npotrî.ă (d--na 

Lovin VO.). 
Se trece la punctui 9 aI ordiiiii de zi: Proicct de hotărâre privind aproliiarea -iacatorilor teliaiîco-

econoaaiici pentru obiec uiMO»NIZĂiRE SFRAA ŞTEFAN CEL MÂR 
Preşedînteie de şedinţă, d1. Buiiga B.— dă ..citîre proiectuiuî .de hotărâre. 
Nu sunt intervenţiî. 
Se supune la vot proîectul de hotărâre. 
Se înrgistrează  516 voturî peritru i l împotrivă ( d-na Lovin V.O.). 
S.e trece ia puiictul 10 al ortiiniî ide zi: Pro.ieet •de hot ărâre privind rnodificarea HCL nr. 81Y 2008 

privind orgaaiizarea şi desfă urarea t.ransportalui de persoaaae în regim de taxi i şi în rgiin de 
îneliiriere în Municipiui Tecuci 

Preşed•intele de şedinţă, dl. Buiiga B.— dă  citir p.roîectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se îirregîstrează  unanimitate de vOturi p.entrii. 
Se trece ia .punctul 11 .ai ordinii dezi:Proiect de hot ărâre privin.d 

2 Ia Contractul de delegarc a gestiunii din cad.rul serviciuIui public dc salubrizare a Municipiului 
Tecuci nr. 359601 30.)6.20i7, aprobt prin H.C.iL. n-r. :96/1505.20i7,  îneheiat cu soeietatca Cornpania 
de 1ijtiiitătî Publice Tecuci :SRL. 

Preşedintele de şedinţă, dl. B.uliga B.— dă  citire proiectuluî de hot ărâre. 
Nu surit intervenţii. 
Se supune la vot proiectu-i de hotărâre. 
Se înregistrează  15 voturi pentru şi 2 abţineri( d.na Loviîi V.O. si dl Mîrza V.C.) 
Se trece la punctul 12 .ai ordiaiii de zi: Proiect .de hotărâre privind aprobarea intficatorilor 

tehnico-econoinici pentru o.biectivul Canailizare inenajeră  şi pluvială  în str. i)ecebal, Rodiei :şi 
i)ragoş  Vodă  

Preşedinteie de şedinţă, d1. Buiiga B.— dă •ei.tî.re  .proi.ectuiui de hot ărâre. 
Nu sunt înterventii. 
Se supune i.a vot proiectiuide hotărâre.. 
Se îi.registrează  unanimîtate de voturî pentru. 
Se tre.ce la punctul 13 al ordinii dc zi: Proiect iie hot ărâre .privind aprobarea particpă.rii 

Munîciiu1,ui Teeuci, în caiitate dc iitier de parteneriat, Ia proîectuI cu cod MV SMIS 106238, .eu titbd 
coa1a .Prietena T-a —paitenerîat pe.ntru .su$ţînerea  educaiţiei în Tecucî .în vedc>rea ,reducerîi ,ipără irii 

tiinpurii a şcoli•ii pentru reîntoarcerea în sistenxulde educa ţie şi formare a tinerilor î -adulţiior eairc 
au abaaadonat scoala, ,precurn i pentru iiriplerneaatarea iile na ăsuri iaxtegrate pentru o.abordare 
pa-rticipativă  ia educaţie a coniiaiităţi şiineiusivgrupurilor ivulnerabile. 

Preşedinteie de ş .dinţă, d1. Buliga B— dă>citireprciectubri de botărâre. 
N.0 surrt înterven ţîi. 
Se sip.une 1a vot .proicctu1 de hotărâre. 
Se >înregistr\ează  uiraariniitate de voturi pentru. 
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Se trece Ia punctul 14 al ordanaa de zr iroieet de hot ărâre 	viaad acordul asocaatailaaa U A T 
Murneipaul Tecuc,, pra» orgaaaaii s ău delibeativ - Coiasakaii Loeai -Teeuca, privind îiaeetarea, priia 
acordul de voant ă  aI părtilor, a contractukaa de iiaandat ial Àlomnùluî VOINEAIONU Ţ-
adananastrator/alirector general la Societatea A)MINISTRAREA CI11ITIREIjOR 51 A SPATOR 
VERZIS.RL TECUCI.  

Preşedintele dc şedmţă, dl Buliga B - dă  citire proiectului de hotărâre, având în vedere Faptul că  
punctele 4- 9 de pe Dispozitia nr 403 se adoptă  pran vot secret, rog propunera pentru comisia de numărare a 
voturiior pentru areste proiecte. • . 

L)1 Vioepriinar, Pintîlie D.- propun ca cnaisîade numărare a voturîlor să  fie formată  din trei ienbrii .i 
anume: dl Martin C. ., dl Critoru C..:si d-naDannitriu G.. 

Nu mai sunt aIte.pro.puneri. 
Se supune lavot propunerile pentru ca :c,aaisia să  le formată  dîn treî 	 d1MarinC. ,dl 

CroltoruC, şî d-na,urn.itriu:G.. 
Se înregistrează  14 de voturi pentrd şi 3 bi»eri( d•i Martin C , dl Cruitoru c. şi d-naDnrnitrîu G), 

astfei cornisia de numărare a voturilor areurmâtoarea cornponenţă: di Martin C., di;Croi.toru C. si d-na 
)iimitrîn G.. 

Nu anai sunt intervcn1iî. 
Se supune ia vot secret proiectiii de holărâre,. 

einbiiî comisîei denum ărare a vturîior,îirvită  pe domnii consiiieri ia vo. 
in urnaa .nunaărării voturilor se înregistrează  din 17 voturi iiber exprimate sunt 14 v<tuai peaatrd,3 

abţîaaeri i - împotrivă  , iar i buletin de votanuiat ca neîaitrebuînţt . a 
Se trece lapunctui 15 a1 ordinii 	•zi:1ro.ieet de iaot ărâre privind acordiii asociatuiui U..A.T. 

Muiaicipiu.1 Tecuci, prin <rgauul s ăn :deiîberativ - Coaailiai1 Locai Teeuci, privind îneeta.vea,, prin 
acordui de voîn ţă  ai părţilor, .a eoiatiatuIui de naandat ai domnuiui IONIT Ă  FLORIAN - 
adininistrator/director .geaaeraii ia Societatea Coanpania de :UtiIit ăţî Publiee Teeuci S.RL... 

Preşed:intele de şedinţă, dl. Buiiga B— dă  citire proiectaiiui de hotărâre. 
Nu sunt înterventi.i. 
Se supune ia vot secret pruiectulde lhotârâre. 
Menbrîi cornisiei de numărare .a voturiioriaavită  pe ,domnii consilieri la vot. 
in .urnaa numărării voturilor se înrgistrează  din 18 vturi liber exprirnate sunt 15 voturi pentru2 

ahţiiaeri şi -înpotrivă ,•i.ar lbuietinde vot.aaaulatoaneîntrebuinţat. 
Se trece ia puaatui 16 ai ordinii de zî: Proieat de iaot ărâre privind acordui asociatuiaiiU.A.T. 

Municipiall Tecuci, prin orgaaa.ui s ău diberativ - Consiliul Locui Teeuci, privind îaicetarea, pri» 
.acordtii de voin ţă  ai părţilor, a.eontractaalui de mandat ai doaun.aiiui GROSU i)ANIEL VIRGIL - 
adiziinisratorliiirectorgeneral •la Soéîetütea TŒTE PREST TEC 

P.re.şedintele de edinţă, •d1. BuiigaB.—d ă  cifirc proieotul.ui de hotărăre. 
Nu s.unt irttervenţîi.. 
Se supune lavôt secret ,jroiectu1 4e hotărre. 
Meanbiî comisîei de num ărare a voturîlor :invîtă  pe :dornni:i oonsilieri ,ia vot. 
In urma numărării voturilor i se înrgistrează  din 18 voturi iiber cxprîmate sunt 16 votaari peittrd,1 

abtineri i - îipotrivă  , îar 1bui.etinde .vot anuIat ca•întreb•uint. 
Se trece ia puncttil 17 :aI ordinîi de zi. Iroiect tle iaot ărâre privind aeorduI asoeiataaiui U.A.T. 

Municipiul T•eeuci, .prin organiii s ău aieliberativ Consiiiui iocal Tecuci privîaad .desenauarea d.1ui 
CINEA IONUŢ  în functia .de .admîaatrtor/i.irector general ,a1 :S:ociet ătii COMPAlIA 1DE 

IJTITATUBLiCETECUCIS.RL. 
Preşedintele de şedinţă, dl. Buiiga B.—d ă :ie..pruîeettilui >de hotătâre. 
Nu sunt inter.enţii. 
Se supune iavo.t .secretproiectul de1ao1ăaâre. 
Membiii •eomisiui de nurnărare avotaariioravită :pe$omnii coaasiii.eri la vot, 
In urrna numărăr•ii voturilor se înrg.i.stre•ză  .dîn 8 voturi Iiber exprirnale sunt livoturi peritru, i 

abţi,nerî i 5rnpotrivă  ,•iar 1 buietiai de vot.anitiatcaneîiatrbuinţat. 
Se trece la puiaotiil 1$ al ordiaaiî de zi: raiect de iaot ă:râr,e priviaad a.cortiu1 asociataaIui U.A.I. 

•Municipiiil T:ecuei, prin oaganuI s ău :deiiberatîv Coiai1iui LoeaI Teeucî priviaid deseannarea diiii 



ïï  

IONIŢA FLORIAN in fu..de adn nistratorfirector general aI Socie ă u PIEŢE PREST TEC 

Preşedintele de şedmţă, 41 Buhga B - dă <itire proiectului de hotărâre 
1u sunt interventii. . 	 .: 

Se supune ia •vot seeret proieclul de hotărăre. 
Membrii eornisiei de niamărare a voturilor invită  pe domnn consilieri Ia vot 
•in urma numărării voturii<r se înregistrează  din 18 woturi liber exprîmate suiat i l voturi pentru,i 

",àbtineij7 ,si,5 îrnpotrivă  , iar l buictînde vot aniIatea neîntrhiinţat. 	. •• 
Se trece ia puntui 19 .ai ordinii de •zi: Iroiect de.it ărâreprivîud aeordul .asociatailuî U.A.T. 

Mauiicipiui Tecuci, .prin otaaaiisiiu dciiberativ Consiiiul Local Tecuci . privîaad •desernnarea d-!ui 
GRSU DANIEL VIRGIL îaa 1faluctia de admînistmtorDirectoenerui al Soc •  ietăţîi 

.1N.ISAA CfMITIILOR. ŞI ASPAŢIILCR ER S.R.. TECUCI. 
Preşedintelede şedînţă, dJ. Buiiga B.—d ă  cîtire proîectuiuî de hotărâre. 
Nu surit intervenţii. 
Se supune la vot seeretproiectzd de hotăr.. 
Meinbrii coniisieî de uunaărare a voturilor invîtă  iedomnîi consîlieri Ia vs•. 
In urma nurnărării voturiior se înregistrează  din 18 voturi iiber expriaatate sunt 11 voturi pentru, 

abţi•iaerî î 6împotri ă  , iar i buletîn de vot anulat ca neîrttrebidnţat. 
Setrece Ia puaitul 21) ai ordiuii •dezi: Inforan ări, iiterpei ări, pti ţii. 

- Decîzia de prelungire a terrnenulaii pentru realizarea .iaa ăsurilor dispiise prin Decizia nr. .12/14 
iulie 2017 şi Raportui de foiiow-up ;înrgistrat la Carnera de Conturi Gala ţî sub nr. 
1191/2017/23.02.2018, iar ia U.A.T. Teeuci sub nr 26056123.022018 - cornunicate prin adrescle .42CL 
i 61 CL / 2018. 

Nu starit înterven ţiî. 
- Decizia de prelungire a teranenuiui .pentru reaiizarea ns.urilor dispuse priaa Decizia •nr 2 din 

14.03.2016 i Raportul de follow-up a Canaereî de Coiituri Gala ţi privind aaiodul de daacere 1a 
îadepiiaaire :a .in ăsnrilor dispuse priai Decîzia air. 2/1403.21)16— coin:unieate prin iadreséle 591CL si,  
.359.1W 2018. 

Nu sunt interveti ţii.. 
D.i Diaconu V- :arn o întrebare în :iegătută .cu contuarele •de 1a ANL. 
Di Viceprimar, Pintilie D. - •s-a sernnat contractu1, urmează  de lun.i să  se rneargă  la Electriea se preia 

reţeaua. 
Di Diaconu V.- mai este o problem ă  ou străzîle eare nu sunt asfaltate, gen cele din cartierul Tineretuiui 

:sau de cxempiu str. V ă ieni, •după  zăpada aeeasta nu se mai poate •irttra. 
Di Primar - to•ţi cei care au Iocuinţe În carliertd Tineretuiid nu :pot  atepta din .partea •noastă  asfait sau 

.un proiect de asfaltare atâta.tînipcât exîstă ;proîeetid numărul doi .al ceior de ia apă. 
D1 Diacoaid V- arn îeles, dar voabsc .de aduoerea sttăzilor îi baiastare sau eventuai o siIuţie de enid 

acesta. 
U1 Primar —dacă  ne a permite vremea :se va intra:aeoio. 
D1 Uia<onu V, de asfalt ştiudar ele surit înaprabiie:acum. 
Dl Primar - se va intra cu un greder acoio, este posib să  .se realizeze până  în pa.ti. 
Dl Papuc P. - arn fost în Tecuciui Nou • :Î rn-arn întâln:ît cu •oetăţeidi din str. Călugăreni şi sunt tare 

nenaulţumiţi că  este tirul de apă  care ineprin spatele iocuinţelor şi le-a în•undatgrădiniie•. 
Dl Prirnar - aau datorită  aceiui fir apă, <i •datorită  fa1itidui că  .cantitatea de apă  •provenită  din .precpitaţii 

este una foarte imare debitul Bârladului este rîdieat, pănza .fr.eatică  urcă  de aceea :sutit prob.lerne. Su•ntem cu 6 
sau i7 porrpe j aeidoi •p•e str. Lascarov, încercăzaa.să .satifacern toate cerinţe1e. 

D.1 :Pa.puc P.. - mau întrbat că  au venit • ă .piăteas ă  taxele şi impozitele ia Prirnărie şi să  desernnaţi o 

cornisîe din Priiuărieoare să î.i scadă  •o ;anurnită  supri ă  oare .este i•nundată . 
D.I Primar - nu esteoorect.oum puneţiprobiema .să  ie  scadă  suprafaţa care este inundată  rnomentan de la 

taxe şi impozite înseamn ă  oă  :.trebuie să  .ie micş<ităm propiictatea. Renunţă  ia .acea proprietate? Taxele şi 
înapoziteie se piătesc pe proprîetăţi. 

D1 Prpuc P. - iîncu propunerea să  facem un studiu i să  dragărn toată  acea vale şi să  facem .un dig  care 

să  uu naai inu•nde. 
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Dl Viceprirnar, Prntilie I) - singuiso1u ţie este să  facem Pet i e care să  arunce peste dig în momeritul în 
care creşte de1itu1 pe Bârlad si cei de 1a-Ape1e Române închi1 petu, aceasta este singura solufie 

Nemaifiind alte discutit, presedintee de sedint ă  declară  închse 1ucrărie şedinţei 
[)rept peiltru care s-a îTichelat prezentul proces - erba1 	- 	 - 

reşedinte de ,şedînjâ, Ţ 	: U.A.T, 
Buiiga 	gian . 	 •. .• 	 / Itac : /;a1ica 

• 	 •---• 


