ROMANL&
J1JDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCALPROCES - VERBAL
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ
07.06.20 1 8
Încheiat astăzi, 07.06.2018, în şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului
Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600.
D1. Preedinte de sedintâ e Militici Ghiorghi - declară deschise lucrările sedintei si dă
cuvântul domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - la sedinta de ast ăzi particip ă 17 consilieri locali
din totalul de 18, 1ipsete motivat domnul consilier Oanc ă Samir Vasile- drept pentru care
edinţa Consiliului Local de ast ăzi este statutară.
D1 Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi- precizeaz ă că a fost la map ă procesul-verbal
de la şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 24.05.2018.
D1 Preedinte de Sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 24.05.2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 24.05.2018.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
D1. Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - d ă cuvântul domnului Primar pentru a da
citire dispozi ţiei de convocare a sedintei de ast ăzi.
D1 Primar - d ă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 715/06.06.2018, cu urm ătoarele
proiecte de hot ărâre:
1. Proiect de hot ărâre privind asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al
Municipiului Tecuci, din Jude ţul Galaţi cu Unitatea Administrativ Teritorial ă Comuna Matca
din Judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea accept ării acesteia din urmă, în
calitate de membru al Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOSERV Galaţi.
2. Proiect de hot ărâre privind aprobarea înfiin ţării Unităţii de implementare a
,,Proiectului Scoala Prietena Ta - parteneriat pentru sus ţinerea educaţiei în Tecuci în vederea
reducerii părăsirii timpurii a scolii si pentru reîntoarcerea în sistemul de educa ţie si formare a
tinerilor si adulţilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de m ăsuri
integrate pentru o abordare participativ ă la educaţie a comunităţii inclusiv a grupurilor
vulnerabile cod SMIS 1062382.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind asocierea
Munieipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, din Jude ţul Galaţi cu
Unitatea Administrativ Teritorial ă Comuna Matca din Judeţul Galaţi, prin Consiliul
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Local Matca, în vederea accept ării acesteia din urm ă , în calitate de membru al Asocia ţiei
d e Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Gala ţi.

Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- poate ne spune domnul Primar de ce trebuie s ă se asocieze cu noi si nu
direct la ECOSERV? s ă se înscrie ca membru
D1 Primar - noi trebuie s ă ne dăm acordul ca să devină membru în Ecoserv.
D1 Diaconu V. - asta am înţeles. Este vorba de o asociere nu?
D1 Primar - i comuna Matca va face parte din aceast ă asociere.
D1 Diaconu V. - Noi numai ne d ăm acordul să facă parte sau ne si asociem cu ei?
D1 Primar - ne d ăm acordul si este normal c ă ne si asociern.
D1 Diaconu V. - înainte era altfel formulat - s ă ne dăm acordul s ă intre, acum mi se pare
altfel formularea.
D-oara Secretar, Fotache V. - draftul ne-a fost comunicat de ECOSERV.
D1 Diaconu V. - înainte spunea clar c ă aderă Matca, iar noi eram de acord s ă adere la
Asociaţie.
D-oaraa Secretar, Fotache V. - la art. 3 spune c ă se modifică si Actul Constitutiv al
ECOSERV-ului
D1 Diaconu V.- ca si când ei s-ar asocia cu noi ca s ă intre în ECOSERV,era altfel
formularea.
D-oara Secretar, Fotache V. - la Ap ă Canal era altfel cum spuneţi dumneavoastră, la
ECOSERV a fost întotdeauna cu asociere.
D1 Diaconu V. - da
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se îiiregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
înfiinţării Unităţii de implementare a ,,Proiectului Scoala Prietena Ta - parteneriat
pentru susţinerea educa ţiei în Tecuci în vederea reducerii p ărăsirii timpurii a şcoIii si
pentru reîntoarcerea în sistemul de educa ţie si formare a tinerilor si adulţilor care au
abandonat scoala, precum si pentru implementarea de m ăsuri integrate pentru o
abordare participativ ă la educaţie a comunităţii inclusiv a grupurilor vulnerabile cod
SMIS 1062382.

Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declar ă închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.
Preşedinte de şedinţă,
MiIiiorghi

Secretar U.A.T.,
2,
Fotacheca

