ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCALPROCES - VERBAL
ŞEDINŢA ORDINARĂ
24.05.2018
Înheiat astăzi, 24.05.2018, în 9adrul sedintel ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care
are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuei, orele 1700,
D1. Presedinte de sedintâ, Buliga Bogdan - declar ă desehise luerările edinţe i i dă cuvântul domnioarei
Seerea ţ r pentru a face prezenţa,
Domnioara Seeretar, Fotache Valerica - la edin ţa de astăzi parţ ieipă 18 eonsilieri locali din totalul de
18 drept pentru eareedin ţa de astăzi a Consjliului Loea1 este statutar ă.
D1 Preedinte de sedin ţâ, Buliga Bogdan - preeizeaz ă că a fost la rnap ă procesul-verbal de la şedin ţ a de
îndată a Consiliului Loeal din data de 10.05.2018.
D1 Preedirite de Sedintà - supune dezbaterii proeesul-verbal din 10.05.2018.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot proeesul-verbal de la şedinţa din: 10.05.2018.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturj pentru.
D1. Preedinte de sedintà, Buliga Bogdan - d ă euvântul domnului Primar pentru a da citire dispozi ţiilor
de convocare a sedintei de ast ăzi.
D1 Primar - d ă citire Dispoziţiilor de eonvocare nr. 616 /18.05.2018, cu urm ătoarele proieete de
hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ţie a bugetu1ui centralizat al U.A.T.
Munieipiul Tecuei pe trirnestrul 12018.
2. Proiect de hot ărâre privind reetitiearea bugetului centralizat de venituri si eheituieli al U.A.T.
Muniejpiul Tecuei, pe anul 2018.
3. Proiect de hQt ărâre privind aprobarea reetific ării bue ţu1ui de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la
Soeietatea Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci,
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ării statului de funeţii pentru Societatea Adniinistrarea
Cirnitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R,L. Tecuci.
5. Proiect de hot ărâre privind aprobarea îneheierii unui contraet de reprezentare în ealitate de consilier
expert (expert parte) si de a participa la efeetuarea expertizei contabilejudiciare în dosarul nr.38380/3/2015
- Rornlux Lighting Company S.A.
6. Proiect de hot ărâre privind aprobarea docurnenta ţiei tehnieo - eeonomiee si a indieatorilor tehnioeconomici pentru obiectivulReabilitare cl ădire scoala Dimitrie Sturdza rnonument istoric, Tecuei, Jude ţul
Galaţi.
7. Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului
Reabilitare cl ădire scoala Dirnitrie Sturdza
rnonument isţoric, Tecuci, Judeţul Galaţi i a cheltuielilor Iegate de proieet,.în vederea tinan ţării acestuia
în cadrul Prograrnului Opera ţional Regional 2014-2020, Axa prioritar ă 10.1.B.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de înehiriere teren parcuri ce va fi praeticat de
Societatea Administrarea Cirnitirelor si a Spaţiilor Verzi S.R.L. Teeuei.
9, Proieet de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poli ţiei Locale a Municipiului Teeuci a
unor bunuri.
10. Proiect de hot ărâre privind schirnbarea destina ţiei unui imobil situat în Teeuci, str. 1 Decembrie
1918 nr.39 şi închirierea lui pentru sediu partid.
11. Proieet de hot ărâre privind aeordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecucj, prin organul s ău
deliberativ Consiliul Loeal Teeuci privind desernnarea doamnei Bostan Daniela Carleta în fune ţia de
direetor executiv al Societ ăţii Adrninistrarea Cirnitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
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12. Inforrn ări, interpe ţări, petiţii.
- Raportul privind modul de ducere Ia îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia ni 37/10 01 2018 (
Raport de follow-up) înregistrat la entitatea verificat ă sub nr.1006110.04.201 8, valorificat prin Decizia
nr.37/2017/1/02.05.2018 de prelungire a termenuiui de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse pân ă la
31 07 2018, înregistrat Ia Prirn ăria Municipiului Tecuci sub n 46678 din 03 05 2018
D1 Primar —avem completarea dat fiind faptul c ă cei de la Muchia —Br ăila nu mai primesc gunoi de la
Tecuci astfel a tiebuit s ă ne reorientăm, avern documente depuse atât c ătre Prefectura si Consiliul Judetean
Vaslui eât si la Galaţi, acceptul a venit rnai repede a celor de la. Gala ţi.
Se cornpleteaz ă ordinea de zi cu Dispozi ţia nr. 628/24.05.2018 eu urm ătorul proiect de hot ărâre:
1 Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H C L nr. 65/29 03 20 1 8 privind tariful ce
va fi practicat de Societatea Compania de Utilit ăţi Publiee Tecuci S R L pentru unele activit ăţi din serviciul
de salubrizare din Municipiul Tecuci.
D1 Papuc P.- aici as avea o interven ţie, s-a venit în uitimul mornent, am discutat de fiecare dat ă că nu
rnai venim cu proiecte în ultirnul rnornent Ia şedinţele ordinare si extraordinare,
Dl Prirnar aceste lueruri care sau întâmplat, nedorite din punctul rneu de vedere, cu privire 1a pre ţul
care va fi practicat cle o alt ă groap ă de gunoi. Nu ered c ă ne întreab ă cineva pe noi dac ă vrem sau peste o
săptămână o şă vă dăm un răspuns, asteptati r ăspunsul ca noi s ă facem proiectul Deja am piimit r ăspunsul
avem o cantitate de gunoi sunt lucruri foarte urgente.
D1 Papue P,- tocrnai de aceea. De când nu ne rnai primete la Muehia pe noi?
D1 Primar - de dou ă săptărnâni jumătate.
D1 Diaconu V.- de pe 23.04
D1 Papuc P.- de atunci si până acum nu aţi făcut demersuri?
D1 Primar - s-au făcut demersuri atât la Buz ău, cât si Ia Vrancea la Vaslui si la Galati Primii eare au
acceptat gunoiul nostru au fost cei de la Gala ţi.
Dl Viceprimar, Pintilie D - ieri dup ă-amiază am prlmit acceptul
D1 Prirnar - putern s ă vă arătăm pe documente.
D1 Papuc P.- este o problem ă foarte grav ă.
D1 Primar - da, este o problem ă gravă si să stiti că după ce am pierdut dreptul de rnai folosi groapa
noastră de la Tecuci problemele noastre au creseut, s-au f ăcut efort•uri destul de rnari si nu ne-arn putut
închipui că o groap ă privată de la Muchia si-a închis porţile
D1 Papuc P.- din cauza Galaţiului nu am putut avea noi groap ă la Tecuci.
Nu mai sunt intervenţii,
Se supune la vot ordinea de zi împreun ă cu completarea de mai sus.
Se înregistreaz ă 1 5 voturi pentru si 3 ab ţineri (dl Andriuţă G , d-na Dumbrav ă A R si dl Papuc P)
Se trece la punctul 1 aI ordinii de zi Proiect de hot ă râre privind aprobarea contului de executie a
bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe triinestrul 12018.
Pre şedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan— dă citire proiectului de hot ărâre
D1 Diaconu V - o s ă ne abtinem de la acest proiect si vreau s ă vă justific, ca s ă se precizeze în procesulverbal, ca să nu apară discutii că nu sunt justificate interven ţiile In primul rând încas ările au scăzut în raport
eu anul trecut dei s-au m ărit impozitele si taxele locale, anul trecut arn avut încas ări pe aee1ai trirnestru de
20977441 în acest an 17495416 un laport de 83,4% desi s-au m ărit impozitele şi taxele locale, veniturile
proprii sunt mai mari la i 3 1 ,43. In continuare sec ţiunea de dezvoltare este la 7% din see ţiunea de funeţionare,
iar cheltuielile au fost reduse într-adev ăr (de exemplu la străzi arn avut un buget aprobat de 4205980 si plăti
efectuate 1605399, pe când cheltuielile curente au crescut cu 189,76% de 1a. 1495074 la 2837108. A ş vrea să
tiu de ce au erescut aceste che ţtuieli curente si de ee s-au făcut atât de pu ţine cheltuieli 1a sec ţiunea de
dezvoltare.
D1 Primar - va r ăspunde doamna director ceea ce dQrese Să precizez este c ă discutăm de trimestrul I si
trebuie specificat data exact ă la care noi arn avut buget.
D-na Tăpoi N, director economic - în ceea ce privesc aceste venituri vedeti c ă 1a venituri copii noi am
crescut de la 12803 la 13000, în total venituri sunt incluse si sumele defalcate din cotele de TVA si cele din
irnpozite pe venituri Dac ă vă uitati dumneavoastr ă 1a pagina 2 o s ă vedeţi că eotele defalcate din irnpozitele
pe venit nu erau venite atunci,indicatorii sunt la 30.03 ca la bilan ţ si stili că aeestea trebuie depuse la final.
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D1 Diacorw V- comparativ cu trimestrul I anul trecut.
D-na Ţăpoi N. - în funcţie de ce înregistre, iar în ceea ce privete cheltuiala pe dezvoltare stili prea
bine când s-a aprobat bugetul si stiti prea brne c ă la investitii trebuie s ă respecte o procedur ă, sunt convins ă că
în următorul trirnestru o s ă avem mai mult.
D1 Diaconu V.- la cheltuielile curente de ce au crescut aa mult?
D-na Ţăpoi N.- în buget am avut 3230 si am chetit până Ia data de 30.03 suma de 2837.
D1 Diaconu V.- anul trccut au fost de 1495,74 s-au dublat aproape.
D-na Tăpoi N. - cheltuielile curente sunt cheltuielile de salarii si cele de între ţinerea, stiti prea bine c ă
arn respeetat legea.
D1 Diaconu V - în eonditiile în eare rni avem asiguiat ă in trirnestrul 111 si Iv, dup ă curn bine ştiti, toate
salariile este o problern ă.
D-na Ţăpoi N. - vă asigur că o să arn grij ă în trirnestrul 111 si IV să avern bani de sa1arii.
Nu rriai sunt interven ţii,
Se supune 1a vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 1 1 voturi pentru i 7 ab ţineri( dl Andriuţă G.,dl Diaconu V., d-na Durnbrav ă
A.R,, d1 Matei D.L., dl Mîrza V.C., d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind rectificarea bugetului ceutralizat
de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018.
Pre şedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre.
nton
D1 Prirnar - era firesc s ă răspundem pozitiv la o eerere venit ă d1n partea celor de 1a Spitalul
Cincu, preocuparea noastr ă rnajoră este de a acoperi cu banii proveni ţi din taxe 5i irnpozite inelusiv
probleme care apar si pe Iinie de înv ătământ si pe linie de s ănătate Au soliei ţ at undeva la 136 mii lei pentru
acoperirea unor facturi restante, nu aveam de ales, si vedeţi că din surplusul nostru de 1830 - 133vor pleca
ctre sănătate asa cum cred c ă ar fi normal s ă avem grij ă si de dânşii, i-am ajutat cu 360mii lei s ă-si
achizitioneze un sterilizator, suntern în contact cu o firm ă pentru aeea unitate de prirniri urgente si sper ăm ea
pâriă la sfârsitul anului 2018 aeea unitate de primiri urgente s ă aibă şi sumele neeesare pentru a începe
construcţia, nu este o eonstruc ţie deloc usoară Dacă veţi dori o clădire care s ă-i spunern triaj vom putea face
triaj eu o surn ă rcdusă de bani, dar dae ă dorim o unitate de primiri urgente s ă stiţi eă ca trebuie s ă respeete
nitc hotărâri foarte elare date de Ministerul S ănătăţii, eosturile sunt destul de ridieate pentru c ă trebuie s ă
aibă si seeţie de arsi, radiologie -sunt chestu tehnice pe care orice proiect pentru unitate de primiri urgente
trebuie s ă le aibă Eu sper c ă vom găsi surse de finantare si pentru acea unitate, proieetul va fi finalizat în
rnaxirn o Iun ă si jumătate, o s ă vă anuntăm la momentul respectiv eând îl vom avea Aceast ă rnodifieare a
fost făcută în speeial pentru Spitalul Anton Cincu 133 mii lei.
D1 Diaconu V.- si aici au crescut, în afar ă de sănătate care este coreet ce a spus dornnul Prirnar, la
autorităţi publiee iar au erescut destul de mult peste 342,5 rnii lei si la Cultură 212 mii lei .
Nu rnai sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 11 voturi pentru i 7 ab ţineri( dl Andriuţă G.,dI Diaeonu V., d-na Dumbrav ă
A.R., dl Matej D.L., dl Mîrza V.C., d-na Lovin V.O. si dl Papue P.).
Se treee la punctul 3 al ordinii dc zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă eitire proieetului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 14 voturi pentru şi 4 ,,abţineri( dI Andriut ă G, d-na Durnbrav ă A R , d-na Lovin
V.O. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi; Proiect de bot ărâre privind aprobarea modific ă rii statului cle
funcţu pentru Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S R L Tecuci
Prc şedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanirnitate de voturi pentru.

D1 Diaconu V.- as vrea s ă fac o remarc ă aici, într-adev ăr la spaţiile verzi se cunoate o revigorare în ora
i îl felicit pe domnul director.
D1 Primar - în parcuri vor apare alte forme geometrice este un proiect pe care domnul Arhitect sef este
cel care îl coordoneaz ă atât partea din faţă a Grădiniţei 14 cât si aleile din parcul central si nu numai. O să
vedeţi si în parcul Regina Elisabeta, spun c ă asta e menirea unui parc - loc de relaxare.
D1 Diaconu V - ar trebui s ă ne ocupăm un p1c si de parcul de la Ocaua care în continuare este în
paragină.
D1 Primar în declaraţiile noastre oficiale este c ă s-au fàcut demersurile necesare, doamna Constantin
este prezent ă dar îneerc ăm o finantare pe fonduri europene a reabilit ării acestui parc Trebuie s ă fim foarte
atenti în 2019 pentru c ă vrem si acest parc, dai bazinul de înot este prioritar pentru noi, dar sunt sigur c ă eei
de la administrarea spaţiilor verzi şi cimitir vor găsi resuisele neeesare ca dup ă ce vor terrnina cu Teeucelul
să ajungă si în parcul de la Oeaua lui Cuza pentru cur ăţarea aeestuia, Ia acest mQment atât se va putea faee.
D1 Dîaconu V- măoar să taie iarba acolo.
D1 Primar da să îl cur ţăm.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de reprezentare în calitate de consilier expert (expert parte) si dc a participa la efectuarea
expertizei contabile judiciare în dosarul nr. 38380/3/2015 - Romlux Lighting Company S.A.
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre,
D1 Papuc P.- m-am uitat pe portalul Tribunalului Bucureti în dosarul nr. 705513/2013 în care acest
domn expert Postolache are de restituit Prim ăriei Teeuci 185 milioane, iar noi acurn îl contract ăm cu 195
rni lioane
Dl Prirnar - domnul consilier, domnioara Secretar deja a preg ătit un răspuns cu privire la aceast ă
problemă am văzut că este ridicat ă si de un blog, cred care pun aceeai întrebare.
D-oara Secretar, Fotaehe V.- în dosarul nr. 7055 Romluxul a avut calitatea de reclarnant iar sentin ţa
pune a ş a Obligă reelamanta( pe Romlux) s ă plăteasc ă pârâtilor (adic ă UAT Municipiul Tecuci si Consilwl
Ioca1) surna de 15000 lei repreentând onorariul avoea ţial redus conform artioolului din Cod procedur ă civi1
ş i suma de 22500 onorariu expert, deci nu Prim ăria a fost Qbligată la restituire sau dornnulPostolache, mai
ales că domnul Postolaehe în acel dosar a fost tot expert parte, expertul judiciar. dispus de c ătre instanţă în acel
dosar i fost doamna Goicea, deoi nu domnul Postolache este obligat s ă restituie o anumit ă sumă pentru c ă
reclamantul în acel dosar Qare a fost obligat la plata aoelor sume a fost Romlux, nu Prim ăria Teeui. UAT
Tecuci si Consiliul Local au avut în acel proces ealitate de pârât, iar ac ţiunea a fost de reziliere contract
introdusă de eătre Romlux si i s-a respins, iar conform Codului de procedur ă eivilă partea care pierde este
obligată la cheltuieli de judecată
Nu mai sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru şi 5 ,,abţineri( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R. ., dl Mîrza
v.C., d-na Lovin V.O. si dl Papue P.).
Se trece la punetul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea documenta ţiei tehnico
- econoinice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare cl ădire coa1a Dirnitrie
Sturdza rnonument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi
Preşedintele de şedinţă, d1 Buliga Bogdan, dă citire proiectului de hot ărâre.
Dl Papuc P.- este bine ceea ce se face, dar pe mandatul trecut valoarea acestui proiect de reabilitare era
cu vreo 34 miliarde rnai mult.
D1 Primar - cred c ă faceţi o confuzie, sunt dou ă proiecte separate vorbim de corpul nou de cl ădire cu
sală de sport si partea de cl ădire rnonument istoric pentru e ă ele sunt diferite, dar doarnna Constantin v ă
poate explica.
D-na Constantin R.- docurnenta ţ ia a fost din 2016, dar nu a fost ax ă pe •care s ă o depunem s-a ivit ax ă
acum a trebuit refăcută documentatia că era pe vechiul eadru legislativ si s-a renuntat la o parte din dot ări care
nu sunt eligibile.
D1 Papuc P. - cred c ă dacă se continua...
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D1 Primar - atâta timp cât nu exist ă axă să depui un proiect, eu cred c ă dumneavoastră aveţi dreptate
când ridicaţi aceste mici probleme dat fiind faptul c ă aţi fost informat realmente greit, dumneavoastr ă aţi
avut un num ăr cle proiecte cu numele.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului
Reabihtare clădire scoala Dimitrie Sturdza rnouument istoric Tecuci, Jude ţul Galati si a cheltuiehloi
legate de proieet, în vederea finan ţării acestuia în cadrul Programului Opera ţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 10.1.B
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se sup ţine la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 8 aI orclinu de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea tarifului de închiriere
teren parcuri ce va fi practicat de Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S R L
Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind transmiterea în administrarea
Poliţiei Locale a Muuicipiului Tecuci a unor bunuri
Pre şedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre.
Nu Şunt interven ţii.
Se supune 1a vot proiectul de hotărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la pnctu1 10 al ordiuii de zi Proiect de hot ărre privind schimbarea destina ţiei uuui
iipbi1 situat în Tecuei, str. 1 Decembrie 1918 nr 39 şi închirierea lui pentru sediu partid
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre
D1 Diaconu V avem o hotărâre de cQnsiliu în vigoare prin care Partidul Socialist a primit un sediu, nu
stiu exact care este situa ţia dac ă la ocupat sau nu, dar la ora actual ă cred c ă în clădirea în care suntem si noi
există două spaţii care au fost repartizate si Îfl cazul în care aprob ăm această hotărâre mai d ăm un sediu Acea
hotărâre cle consiliu de repartizare nu a fost anulat ă până la momentul acesta. Al doilea punct de
vedere,Grădiniţa nr,3 eu ered c ă trebuie s ă rămân ă în domeniul în care este, adic ă grădiniţă - să încercăm să o
închiriem poate pentru o gr ădiniţă particulară, fîindcă are• grupuri sanitare pentru copiii, are dot ări pentru
copiii etc. Eu cred c ă e util să găsim o posibilitate de a îi p ăstra destinaţia sau să facem ateliere de muzic ă,
adică să o păstrăm pentru copiii aceasta este p ărerea mea spaţii pentru închiriat pentru partide mai sunt, cum
ne-am mutat noi de dou ă ori. Mai este clădirea de pe Maior Genoiu eu Jandarmeria s-a mai finalizat, nu mai
stiu care este situa ţia cu ea Cl ădirea care este în fata Muzeului la fel arat ă la fel nu s-a mai întâmplat nimic
probabil nu au fQst alocate fonduri pentru a o reabilita, iar spa ţiu este corespunz ător în cl ădirea unde sunt toate
partidele. De aceea o s ă votăm împotriva sehimb ării destinaţiei.
D1 Buliga B. - la cine v ă referiţi când spuneţi că o să votăm?
D1 Diaeonu V.- noi consilierii ALDE.
D1 Vicepr,
mar, Pintilie D - în veehea hot ărâre de consiliul local scrie c ă dacă în termen de 60 de zile nu
s-a îneheiat un eontract de înehiriere s-a anulat. Mai este valabil?
D1 Diaconu V. nu ştiu, avem Seeretarul Consiliului Local.
D-oara Seeretar, Fotache V.- dac ă are articolul prev ăzut în hotărâre de 60 zile - da, dar nu ştiu toate
hotărârile.
D1 Buliga B. - dar în proiectul de hot ărâre scrie c ă orice prevedere eontrar ă se abrogă.
D1 Primar - vizavi de Muzeul Cincu cl ădirea am avut în vedere înainte de acea mutare, v-am pus 1a
dispozitie o cl ădire mult mai modernă pe care eu sigurant ă o meritaţi nu am vrut s ă vă expuneţi într-o cl ădire

care necesit ă reparaţii, iar clădirea de pe 1 Decembrie unde ave ţi sediu, eu spun că este una destul de bun ă.
Clădirea de pe Maior Genoiu 3 noi suntem în discu ţii desţul de înaintate cu Jandarmeria Român ă, Primăria
execută lucrări de modernizare a acestei cl ădiri ş i va fi predat ă Jandarmeriei undeva în luna lui august au
avut unele mici probleme la modul cum arat ă clădirea si după aceea vor intra în ea - parchetul este înlocuit
la acest moment. Cu privire la Gr ădiniţa nr. 3 ave ţi perfect ă dreptate este un spaţiu care este amenajat pentru
grădinită ea ar trebui s ă-si păstreze obiectul de activitate Noi nu vom înstr ăina si nu vom schimba obiectul
de activitate a celor dou ă sau trei cl ădiri pe care le avem la acest moment dat fîind faptul c ă în următoarea
perioadă tot ceea ee se desf ăşoară activitate în cadrul Prim ăriei Tecuci va trebui s ă-si găseasc ă o locatie
pentru• reabiliţare, fîindc ă intrărn într-o reabilitare a cl ăd1rii Primăria Tecuci, avem 140 de oameni care
trebuie s ă Ie oferim un birou, deci noi acolo dorim s ă mutărn o parte din angajati cred c ă în locatiile pe care
le avem în proprietate de ă nu e de ajuns vom c ăuta si alte solutii Pentru o gr ădintă privată, e un proiect de
iitor, sper s ă vină cineva cu proiect sunt de acoid cu ol dai dup ă a doua decad ă a anului 2019 când sper ăm
floi că Primăriava fî fînalizat ă.
D1 Andriută G. - vreau s ă întreb totusi, dânsul spune c ă din motive obiective nu a vrut s ă ocupe acel
spatiu, aici e mai scump, de ce totusi a renuntat la spatiul vechi si vrea spatiul nou 9 A doua întrebare, mi s-a
părut cam repede în data de 16 a lunii depune cererea si pe 18 dumneavoastr ă îl puneţi pe site, cererea
Partidului Socialist.
D1 Oancâ S.V, - la rnomentul respectiv nu aveam calitatea s ă semnez, eu am fost validat de congres în
data de 12, acum au autoritatea s ă iau decizii Vă amintesc c ă atunci când dumneavoastr ă aţi făcut cererii
pentru sedii pentru partide atunci eu am fost întotdeauna de acord indiferent de unde a ţi vrut sediul mi se pare
democratie pentru mine nu ar fî o surpriz ă dacă v-aţi opune, dar vă atenţionez că socia1itii sunt supăraţi
nefîind liberali că aţi luat bănji de la săraci si aţi creat opulen ţă în sediul acela nu cred c ă vii doriţi alături.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 11 voturi pentru i 2 ab ţineri( dl Mîrza V.C. si d-na Lovin V.O.) si 5 împotrivă
(dI Andriuţă G.,dl Diaeonu V., d-na Dumbravă A.R., dl Matei D.L. si dl Papuc P.)
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Project de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T.
Muniipiu1 Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind deseinnarea doamnei
io ţau Daiuela Carleta în fun ţia de clirector executiv al Societ ăţ ii Adminis ţ rarea Ciuiitirek,i şj
Spa ţ iilo, Verzi S.R.L. Teeuci
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire pioiectului de hot ărâre, avem nevoie de o comisie de
numărare a voturilor. •
D1 Martin C.M.- propun comisia din trei membrii: d-na Dumbrav ă A, d-na Dumitriu G si d-na Lovin V.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot comisia de num ărare a voturilor s ă fîe formată din d-na Dumbrav ă A, d-na Dumitriu G
i d-naLovin V.
Se înregistreaz ă 15 voturi pentru.
D-oara Secretar, Fotache V.- explic ă procedura de vot.
Se trece la vot secret.
Jn urma numărării voturilor din cele 18 voturi valabil exprimate 13 voturi sunt pentru ş
împotrivă .
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot întreg proiectul de hot ărâre.
Se înregistieaz ă 15 voturi pentru şi 3 ,,abţineri( dl Andriut ă G, d-na Dumbrav ă A R si dl Papuc
P),
ge trece la punctul 12 aI ordinii de zi: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 65/29.03.2018 privind
tariful ce va fi practicat de Societatea Compania cle Utilit ăţi Publice Tecuci $ R L pcntru unele
activităti djn serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Buliga Bogdan, d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- sunt câteva probleme eare consider c ă sunt inegale sau inechit ăţi care se vor crea între
cei care au contracte cu C.U.P. si cei care au pl ătit taxa de salubrizare. Ce se va întâmpla cu tariful la
societăţile eomerciale care sun ţ în contract cu C.U.P.-uI, dac ă se va m ări după aceast ă hotărâre, si ce se
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întâmplă cu cei eare au pl ătit taxa de salubrizare? A1 doilea punct de vedere, e cu referire la cheltuielile care se
fac şi cantitătile de care se duc în gropa, vreau s ă ştlu ce s-a întâmplat cu selectorul câti bani s-au cheltuit si
dacă funcţionează la aeeast ă dată. In al treilea rând, de ce pân ă la clata asta nu s-a încercat achizi ţionarea unui
autotractoi pentru a nu mai pl ăti ehirie pe transport la altii si în acest caz eonsider m ăririle nejustificate pentru
că uor-uor trebuia s ă eehilibrăm aeeste eheltuieli am v ăzut c ă s-au mărit o parte în sehimb s-a micorat
distanţa de trarisport si dacă s-a negociat la Tirighina acest tarif. Ce am vzut în proiect care a fost depus la
comisie, astăzi, consider e ă tariful este exagerat.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- domnul consilier dumneavoastr ă la farmacie când vine clientul s ă cumpere
aspirină negociază cu dumneavoastr ă pretul 9 nu, cei de la Tirighina au un pret pe care au spus dae ă îl
acceptăm sau nu Aeesta este pre ţul care ete stabilit hot ărare de Consiliul local la Galati, este a Municipiului
Galaţi ş i nu a Judeţului.
D1 Diaconu V - la celelalte întreb ăii dacă tot aţi răspuns dumneavoastr ă cu privire la selector.
D1 Prirnar poate s ă vă răspundă oficiaL
01 Diaconu V.- dar dornnul director este aici, poate r ăspunde.
D1 Buliga B. - dar domul director nu a f ăeut proiectul?
D1 Diaconu V.- care proiect?
D1 Buliga B. - eu selectorul.
D1 Diaconu V.- eu am întrebat dae ă funcţionează.
D1 Buliga B. - domnul director nu a luat în primire.
D1 Voinea I. —contractarea este de c ătre administraţia publică loeal ă, noi nu avem nici o calitate.
D1 Primai - este un prototip, nu s-a finalizat plata c ătre exeeutant nu a fost finalizat ă nicl ea, s-au pl ătit
doar părţ i din acest contract în eonformitate cu utilajele eare au fost aduse aeolo, mai avem în jur de 130mii
lei de dat La acest moment se fae test ări ale utilajului care suport ă îmbunătătiri, repet este un prototip E
firesc ca nu totul s ă meargă din prima, aeel utilaj va func ţiona la aeest moment contractul este finalizat nu s-a
achitat în totalitate, despre achizitia capului tractor s ă stiti că noi la acest moment urc ăm oferte, avem banir
în buget cu siguran ţă vom avea cap tractor si semiremorcă
Di Diaconu V.- mai aveam o întrebare ce se întâmpl ă cu societăţile cum se faetureaz ă?
D1 Voinea L - persoanele juridiee care au încheiat contract cu oeietatea CUP o s ă prîmeasca un act
adiţional cu privire la modifiearea care va fi praeticat ă.
D1 Diaeonu V.- ş i cei1al ţ i care au pl ătit taxa de salubrizare?
D1 Voinea I. - nu se poate modifica taa de salubrizare, decât la finalul anului.
D! Diaconu V - deci exist ă o discriminare între cei care au pl ăti taxă si cei care au îneheiat contract
D! Voinea I —toate persoanele juridice care îsi desfasoar ă activitate comercial ă pe raza municipiului
Tecuci pentru a ob ţine autorizatie de mediu sunt obligate s ă îricheie contract cu operator licentiat
D1 Diaconu V.- nu cred ce spune ţi dumneavoastră, mai sunt şi alţi operatori de deeuri. De Ia început s-a
pus problema c ă societăţile comerciale pot opta pentru taxa de salubrizare sau pentru contract.
01 Primar - aţi înteles total gresit nu a fost nieiodat ă pus sub semnul întreb ării optiunea e ă vrei asa sau
asa, s-a discutat foarte clar e ă cine nu încheie pân ă la data de va trebui s ă achite o tax ă de salubrizare nu c ă pot
opta, este o diferent ă total ă Eu ered c ă ar trebui cu totii aiei de fat ă să dăm dovadă de maturitate, problema
gunoiului nu este problema unei forma ţiuni politice.
D1 Diaconu V.- daeă aruncăm plata numai asupra societăţi comereiale si pe locuitorii Tecuciului fr ă s
facem ceva ca s ă selectărn ea să redueem costurile nu este corect, aceasta e ideea, nu c ă nueste o problem ă
irnportantă.
D1 Primar - la acest mornent C.U.P.- uI a achizi ţionat un num ăr de 10 platforme de gunoi pefltru a le
posta în locurile unde se depoziteaz ă accidentalgunoiul şi pentru selectiv si pentru gunoiul menajer o s ă le
vede ţ i începând din Nicolae B ăleescu unde s-a montat prima, în toate punctele unde noi avem probleme, iar
problemele acelea sunt a tuturor. U A T Municipiul Teeuei înlocuieste toate platformele din interblocuri,
platforrnele gospod ăreti cu astfel de containere noi. Se va strânge gunoi seleetat care va rnerge mul ţ mai uor
la aeel separator de gunoi menajer. Eu spun c ă se face cea dac ă vre ţi s ă veniţi cu o idee si al ătuii de noi să
discutăm la concret vizavi de o propunere cu privire la gunoi nu cred c ă cineva v-a închis usa vreodat ă si este
valabil pentru toat ă lumea Noi am eonsiderat c ă prin aeele platforme care eon ţin si spatiu pentru selectiv le
vom duee în selector si va funcţiona mult mai uor acel selector pentru c ă vedeţi noi ducem în selector tot eeea

ce înseamn ă gunoi(covoare, costurne de haine, saltele, buc ăţ i de beton). În momentul în eare noi avem acele
platforme si vor pune gunoiul selectat, se va mai se ăpa, nu vor respecta în prim ă fază dar în Iuna august pe
toate platformele de gunoi din interblocuri vor fi camere video Dac ă veniţi eu alte idei sunt foarte bune,
haideţi să le discutăm le punem pe hârtie în func ţie de banii pe care îi avern. Gandi ţi-vă că Camera de Conturi
Gaiaţi ce eredeţi că verifică, verifică contractele care au fost sau modul cum s-au f ăcut seutiri de taxe de
salubrizare sau de habitat c ătre firme, s-a făcut Hotărâre de Consiliul Local eare nu a ţinut cont de hot ărâra
Camerei de Conturi si rnulte altele Normal c ă după ce se va încheia procesul-verbal în prima sedint ă o să vi-1
adue la cuno ţ inţă aa este corect.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- este considerat prejudiciu?
D1 Primar —da
D1 Viceprimar, Pintilie D.- o să trebuiasc ă să îl recuperărn?
D1 Prirnar - răspunde - da
D1 Viceprirnar, Pintilie D,- dac ă mai facern un asernenea lucru ar fi o prostie.
D1 Primar - rnare prostie
D-na Durnbrav ă A.- Asociaţiile de proprietari sunt firme?
D1 Primar —Asoeiaţiile de proprietari au personalitate juridic ă
D1 Diaconu V - unde scrie de Asociatiile de pioprietari, arn depus un proiect de hotărâre e ă fiecare
consilier are dreptul în limitele legale s ă facă ee crede de cuviintă în ealitate de consilier si o s ă facem în
eonsecin ţă lucrul acesta. Nu mai rninţiţi prin ziare câ cinci, sapte eonsilieri
D1 Viceprimar, Pintilie D.dar nu v-a ţi abţinuţ ?
D1 Diaconu V.- nu am fost la şedinţă dornnul Vieeprimar.
D1 Mîrza V.C. - greea1a noastr ă este că nu arn motivaţ,
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 11 voturi pentru, 2 ,,abţineri( dl Mîrza V C si d-na Lovin V O ) si 5 împotriv ă ( dl
Andriuţă G., dl Diaconu V., d-na Dumbrav ă A.R. .,d! Matei D.L. si dl Papuc P.).
D1 Primar - dac ă tot s-a votat spune ţi-mi logie aveţi o altă variant?
D1 Vieeprirnar, Pintilie D - s ă iei un oras întreg în derâdere s ă nu ai unde duce gunoiul acesta
D1 Prirnar - es ţe o desconsiderare a ce ţăţeanului.
D1 Diaconu V - v ă mai exphc o dată dacă vreţi, Rarnpa Rateş a făeut pierdere de vreo 250mii lei si am
s.pus atunei când s-a vo ţat organigrama c ă erau vreo 4 cu sapa si 6 cu mapa si cercetaţi să vedeţi dacă nu era
aa.
D1 Viceprirnar, Pintilie D.- noi vorbeam de proieetul de ast ăzi.
D1 Diaconu V.- vorbirn de gunoi tot de Rampa Rate, dae ă tot m ărim...
D1 Viceprimar, Pintilie D - dati-ne solutia unde rie putern duce si cu ce bani
D1 Diaconu V.- eu v-am spus de un an de zi1e discut ărn despre selectare, nu s-a f ăcut, vreţi să luăm
procesele-verbale si o să vedeţi de când vorbim de capul traetor?, de doi ani.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- vorbeam de altceva.
D1 Diaconu V.- asta e tot de economie, adic ă eonsum-economie asta e şte soluţ ia, alta nu este, asta e
soluţiape care v-o propunem s ă analizăm toate eosturile.
D1 Vieeprirnar, Pintilie D - ieri dup ă-arniază am primit aceeptul celor de la Galaţi
D1 Primar - suntem la putere si ne vom asurna dar si dumneavoastr ă ave ţ i obligatia clară să veniti alături
de oarneni,
D1 Papue P .- cel rnai simplu este s ă majorăm.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- nu cel mai simplu e s ă votăm împotrivă.
D1 Papuc P .- am votat împotriva taxelor mai mari.
D1 Primar - a şa este dar aţi venit si cu soluţii?
D1 Papuc P .- rni le-a ţi cerut?
D1 Primar - dar veni ţi cu soluţii că sunteţi consilier.
D1 Diaconu V.- eând s ă venim cu soluţii dacă aţi prezentat acest proiect ast ăzi, dacă ne întâlneam cu o zi
două ...
D1 Primar —se poate verifiea data şi ora când s-a prirnit aceast ă adresă.
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D1 Oancă S.V. - eu sunt surprins nepl ăcut de obrăznicia liberalilor pentru că unii s-au ascuns în PMP
alte dar voi aţi generat problema aceasta în Teeuci asuma ţi-vă.
D1 Papuc P .- noi nu vorbim de poiitic ă aiei, ci de probleme serioase.
D1 Buliga B. - sunt sigur c ă la sedinta următoare domnul Papuc va veni si cu solutia, acum stie din timp
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Inform ări, interpel ă ri, petiţii.
- Raportul privind modul de ducere Ia îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia
nr.37/10.01.2018 ( Raport de follow-up) înregistrat la entitatea verificat ă sub nr.1006/10.04.2018,
valorificat prin Decizia nr.37/2017/1/02.05.2018 de pre1ungire a termenului de ducere la îndeplinire a
m ăsurilor dispuse pân ă 1a 31.07.2018, înregistrat la Prim ăria Municipiului Tecuci sub nr.46678 din
03.05.2018.
D1 Diaconu V.- s ă plăteasc ă Primăria.
D1 Andriuţă G.- da, s ă pl ăteasc ă Prirnăria.
Se trece la interpel ări.
D1 Papuc P - dac ă aţi fost la Spitalul Anton Cincu ati v ăzut cupola aceea d ărâmat ă poate acum c ă am
dat niste bani m ăcar s ă sclivisească pe acolo, se duc bolnavii si se uită în zidurile dăiâmate
D1 Primar - 133 mii lei Spitalul a cerut pentru achi ţarea unor facturi restante pentru utilit ăţi, deci se
închide apa, gazul aeestea sunt problemele într-adev ăr si de aceea am făcut si acest proiect de hot ărâre, sunt
vechi au datorii de peste 1400000 lei, încearc ă de la 1800000 au redus la 1400000 la 1200000 sunt faeturi
curente. Noi vom încerea si un audit acolo să vedem cadrul legal prin care putem trimite un audit finaneiar
ca să găsirn eare este cauza acestor facturi care tot timpul r ămân acolo constante acele sume. Nu cred c ă
municipalitatea îsi poate permite la infinit având în vedere legisla ţia aetual ă eare ofer ă o plaj ă destul de
lejeră pentru partea de salarii, nu vorn putea s ă acoperim noi diferen ţa dintre contractul pe care îl au cu Casa
de asigurări de s ănătate si nevoile pe care le au ei.
D1 Papuc P. - trebuie mers si văzut că există soluţii, acolo aspectul este dezolant. O alt ă chestiune pe care
arn ridicat-o de atâtea ori este rezolvarea camerei de eonsiliu. Noi avem întâlnire cu aleg ătorii si o să vină
eampania eleetoral ă i o să spunem că noi nu am putut să vă primirn în audien ţe pentru că domnul Primar nu
ne-a pus o camer ă la dispoziţie, aa o să spunem.
D1 Primar - puteti spune de pe acurna, o s ă găsim o soluţie si îri cel mai scurt tirnp o s ă aveti o cameră,
dar în cadrul Prim ăriei Teeuci va fi foarte greu s ă discutărn de o astfel de carner ă dat fiind faptul c ă Primăria
Teeuci va intra într-un proees de modernizare.
D1 Diaconu V.- vreau s ă vă întreb dac ă mai există vreun plan pentru plombarea str ăzilor pentru că nu
toate str ăzjle au fost plombate(de exemplu Ghica Vod ă care s-a oprit pe Bulevard şi restul e numai gropi)
D1 Prirnar - surna pentru plornb ări a fost doar o parte alocat ă, va urma partea a doua de eontract pentru
plornbări în perioada urm ătoare aveti dreptate mai sunt multe g ăuri, o să intervenim
D1 Diaconu V.- sunt str ăzi întregi care nu au fost prinse în prima etap ă.
D1 Prirnar - o s ă îneere ăm să le acoperim.
D1 Mîrza V.C. - ne-aţi întrebat de ce suntem nernul ţurniţi când votărn împotrivă?
D1 Vieeprimar, Pintilie D.- nu.
D1 Mîrza V.C. - aa a ţi spus în zjar, ne-am ab ţinut si arn fost împotriva asfalt ării pe Ioan Ţau stiti de ce
noi nu am găsit contribuabili pe strada aceea ci doar soeiet ăţi ,doar c ă este un coleg al nostru care îi
desfă oară activitatea acolo s ă fie asfaltat. De ce eu care nu am ap ă —canal trotuare la copiii... Pentru SatulNou când va fi extinderea asta de ap ă-canal?
D1 Viceprimar, Pintilie D.- întreba ţi pe cei de la Ap ă-canal.
D1 Primar - este proieetul celor de la Ap ă-eanal, dumneavoastr ă din poziţia pe care o aveţi puteţi cere
informaţii foarte clare de la cei de la ap ă-canal Ei intră înaintea noastră pentru a nu strica structura asfaltic ă,
dar proiectul lor începe undeva din partea de vest a Municipiului, mai aproape de Cosmeti, aeolo vor intra
prima dată. Cât privte u eoleg care are firma acolo eu ştiam c ă i-a mutat firm.
D1 Croitoru C.- vreau s ă vă precizez un singur lucru strada nu are nici iluminat public, nici cana1izare,
nici asfalt s-au cheltuit câteva milioane bune pe vremea lui Finke1tain eu iluminatul public, sunt nite
societăţi foarte mari. Din câte ştiu pe strada colegului meu din Satu-Nou este i1uminat, este asfalt.
D1 Primar - haide ţi să fim corec ţi aţi văzut în planurile de viitor a actualei administra ţ ii extinderea
reţelei de ap ă si canalizare? De ce veni ţi să ne reproaţi acum că noi nu ne ţinem de cuvânt pe ce. Nu este
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proiectul Prim ăriei Tecuci, ci celor de la Apă-canal. Eu vă spun proiecte există a fost hot ărât, am fost acolo
eând s-a semnat pentru fînan ţare la Ministerul Dezvoltării, dar ei va începe la finalul anului 2018, începutul
anului 2019 v-am spus dinspre Cosmeti spre Tecuci asta este ce am auzit si atât v ă spun. Nu ştiu care a fost
hotărârea şi de ce au luat-o de la Cosmeti la Tecuei, Cste proiectul lor ei 11 cofinanteaza, au si ei bani pentru
eofinan ţare, nu este un proiect mic. Ei spun doar atât în acest proiect se va finaliza pe cartierele unde au deja
lucrări, vor extinde lucr ările, vor intra în cartierele unde nu au aa ceva. Crede ţi eă mie îmi convine? Eu stau
în zona industriala domnule eonsilier, iar în spatele zonei industrial este un cartier de casa si sunt ease foarte
frumoase, dornnule de ce nu ne pui asfalt?, p ăi curn să îţi pun omule asfalt dac ă tu nu ai ap ă si eanalizare si
fliei nu ai trotuarele necesare? Uita ţi-vă în cartierul Nieolae B ălcescu îmi convine s ă fae lucrări intră gazul,
există posibilitatea s ă intre pe spaţiul verde care este foarte generos. Acolo nu ai spa ţiu verde generos imediat
ai proprietăţile oamenjlor, credeţi că eu nu as vrea s ă facem aeolo?
D1 Mîrza V.C. - mi-a spus colegul e ă nu are nici eanalizare, va fi asfalt?
D1 Oancă S.V. - domnule eonsilier a ţi venit în eonsiliu s ă vă reparaţi strada?
D1 Diaconu V.- nu, să luăm grădiniţa de la eopiii.
D1 Primar - Grădiniţa este neutilizată. Am rugămintea să încerc ăm să evităm astfel de discu ţii total
neprineipiale eare pot duce într-o latur ă negativă, haideţi să dăm dovadă de maturitate. Eu doar atât o s ă îi
precizez colegului nostru este un proiect al Prim ăriei Teeuci, nu putem infiuenţa în mare m ăsură si ea să vă
spun faptul c ă se poate face acea asfaltare, trotuarul din partea dreapta pentru c ă este destul de lat va r ămâne
pentru conducta de ap ă si instalaţii de apă si canalizare, s-a putut face aa ceva. S ă stiti că avizul eelor de la
cei cu ap ă si canal nici nu ştiu dacă a venit la acest moment fiindc ă este condi ţionat, deei înrebaţi-ne si vă
răspundem.
D1 Diaconu V.- exista o prioritate s ă fie trotuarul ăla făeut înaintea la Bulevard? dac ă vreţi aa s ă
diseutăm locurile cle pareare înaintea Gr ădiniţei de pe Bulevard asta este întrebarea. Care sunt priorit ăţile?
D1 Viceprimar, Pintilie D.- si cum putem stabili?
D1 Diaconu V.- dumneavoastr ă aţi spus că interesul cet ăţeanului, parerea mea este ca trotuarul de pe
l3ulevard era prioritatea.
D1 Primar - ave ţi perfect ă dreptate, aceste proiecte au fost ridicate pe SEAP, în func ţie de numărul de
avize care au fost, deei proiectele finalizate au fost ridicate pe SEAP, iar la Bulevard avem probleme cu cei
de 1a apele Române .
D1 Diaconu V.- aţi fost acolo s ă vede ţ i cum se circul ă la orele 12 c ă nu este loc cle parcare? Trotuare de
la Gară nu sunt prioritate? Aeeasta este prioritatea si nu mai serieţi prin ziar toate prostiile.
Dl Vieeprimar, Pintilie D.- a ţi votat împotrivă tot timpul.
D1 Diaeonu V.- nu este adev ărat uitaţi-vă pe procesele-verbale.
D1 Buliga B. - trebuie s ă stabilim un nou Preedinte de sedintâ pentru urm ătoarele trei luni.
D1 Bulhac C.- propun pe domnul Militici Ghiorghi.
D1 Andriuţă G.- propun pe doamna Dumbravă Ani.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot Preedinte1e de sedintâ pentru urm ătoarele trei luni pe domnul Militici Ghiorghi.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru i 3ab ţinere(d1 Andriuţă G,d-na Dumbrav ă A şi dl Papuc P.), iar
dl Militici nu voteaz ă , drept pentru care Preedinte de sedintâ pentru urm ătoarele trei luni va fi domnul
Militici Ghiorghi.
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declarà închise lucr ările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

Secretar U.A.T.,
Fotache Valerica

Preşedintc dç şeclinţă,
Buliga Bogdan
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