ROMANIA
JUDEŢUL GALA ŢJ
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

PROCES-VER]3AL
ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
17.07.2018
Încheiat ast ăzi, 17.07.2018, în cadrul şedinţ ei extraordinare a Consiliului local al Municipiului
Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T Municipiul Tecuci, orele 16
D-nul. Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - declar ă deschise Iucr ările sedimlei si d ă
uvântu1 domnioarei Secretar s ă facă prezenţa.
Domnioara Secretar Fotache V.— ,,Din num ărul total de 18 consilieri locali în func ţie sunl
prezenţi 15. Lipsesc motivat domnii consilieri Dumbrav ă A.R, Mîrza v.0 întrucât sunt în concediu
de odihnă ş i dl. Oancă S., este plecat din Iocalitate.
D1 Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - supune dezbaterii procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 28.06.2018 şi cel al şedinţei de îndat ă din 03.07.2018.
Nu sunt interven ţii.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi ,,pentru.
D1.Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - d ă cuvântul domnului Primar pentru a da citire
Dispoziţiei de convocare nr. nr.824 / 12.07.2018.
D1 Primar— dă citire Dispoziţiei de convocare nr.824 / 12.07.2018, cu urm ătoarea ordine de zi:
1. Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.
Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii şi
surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018.
2. Proiect de hot ărâre privind aprobarea documenta ţiei tehnice si a indicatorilor tehnicoeconomicj pentru obiectivul Reabilitarea Cl ădirii Colegiului Naţional Calistrat Hoga
Tecuci, Judeţul Galaţi.
3. Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. 123/2018 privind trecerea unui
imobil situat în str. Gheorghe Peti•a şcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în
domeniul privat al acestuia.
4. Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării prin licitaţie publică a unui bun imobil,
aparţ inând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str.
Gheorghe Petra şcu, nr.64-66, pavilion K.
D1.Papuc Petru - ,,A ş dori să o întreb pe domni şoara secretar dac ă dumneaei semneaz ă
hotărârile de consiliu caci v ăd că la sernnătura acestora apare ,,pentru.
Domnisoara Secretar Fotache Valerica - ,,Am fost în concediu, proiectele de hot ărâre au fost
comunicate s ăptămâna trecut ă când am fost eu în concediu iar hot ărârea pe care o s ă o adoptaţi
dumneavoastră o să fie semnat ă de către mine.
D1.Papuc Petru - ,, Şi proiectele s ă ştim dacă sunt legale nici nu ştiu a cui este semnătura. . .
Domnisoara Secretar Fotache Valerica - ,,A şa cum v-am spus şi data trecut ă este o dispoziţie
a domnului Primar care este trimis ă la Prefectur ă pentru aviz de legalitate pe perioada
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conccdiiior de odihn ă ln ă înlocuieş te domnui Manolache Vasile absoivent al facuit ăţii dle ş l i in(c
jUFidicC.

1)I.Papuc Petru -nu contest dipîomele dar vreau s ă ştiu ... căci dumneavoastră sunlcţ i
prczcntă şi aici în hot ărrc, Ia semn ătură aparc ,, pentru. de a.sta v-am întrebat.
Prcş edintele de ş edin ţă . di.Miiitici Ghiorghi ,,Supun ia vot ordinea de zi.
Sc înregistreaz ă unanimilale de voturi pentru.
Sc trece la punctul 1 aI ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind rectificarea Jugclului
ceutralizat de venituri si cheltuieli aI U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Progranului de
investi ţii publice pe grupc de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, l)C
anul 2018.
Pre şedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi - d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1. Primar: ,,Dat fiind faptul c ă Municipiul Tecuci beneficiază de o sumă de 1.074,54 lei bani
proveniţi din exproprieri şi achitaţi de către Ministerui transporturilor c ătre U.A.T., aceşt i bani se
regăsesc în alte investi ţii cum ar fi construire spa ţii de alimentare public ă din cadrul Obor, iucrarea
va începe dup ă finalizarea iarmarocului moldovenesc, reabilitare zona interblocuri str. 1 Decembrie
1918, bloc AG, reabilitare Fdt. Ecaterina T, trotuare pietonale str.Bobâlna, loc dejoac ă pentru COpii
artier Tecuciul Nou, studiu de fezabilitate centru primire urgen ţe Spital Anton Cincu, arnenajare
ţ adoc câini comunitari, complex zootehnic Nicorvin, DALI moderniza.re sta.dion m unicipal,
reabilitare carosabil str. Cuza Vod ă, vrem ca până la sfârşitul lunii octombrie s ă avem şi firma care
va executa aceast ă reabilitare şi modernizare a str ăzii, tocător vegetal, pres ă brichetat, datorit ă
cantităţii mari strânse de la populaţie, sistematizarea pe vertical a blocurilor A.N.L. şi anaiiza risc
la securitate fizic ă la Grădiniţa nr. 1 -Sc.Gimnazial ă nr.7.
Cam acestea sunt primele modific ări, la aceste obiective de investi ţii vom folosi cei 1 .074,54
lei pe care i-am primit în urma exproprierilor, erau propriet ăţi ale U.A.T.-ului iar Ministerul
Transporturilor ni le-a desp ăgubit.
D1.Papuc Petru - Observ c ă sunt foarte multe studii de fezabilitate, noi ştim tehnica studiilor
de fezabilitate care î şi pierd valabilitatea dup ă un an dac ă nu se intră în execuţie.
D1. Primar : În cel mai r ău caz se pot aduce îmbun ătăţiri la aceste studii de fezabilitate, ele
nu-şi pierd valabilitatea.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 1 3 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (dl. Andriu ţă G. i dl Papuc P.).
Se trece la punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
ocumentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-econornici pentru obiectivul Reabilitarea
Clădirii Colegiului Naţional Calistrat Hogas Tecuci, Jude ţul Galaţi.
Preşedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi - d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu Vasile —,,Având în vedere documentaţia tehnică din Anexa nr. 1 la Proiectul de
hotărâre privind aprobarea documenta ţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul Reabilitarea Cl ădirii Colegiului Naţional Calistrat Hogas Tecuci, Jude ţul Galaţi, facem
următoarele precizări pentru îndreptare eroare material ă:
- La pag. 9, cap. 2.3. Obiective preconizate aji atinse prin realizarea investiieipublice, ultimul
aliniat Acoperiş terasa necirculabila din care o parte vaji acoperita cu gazon iar tot aici vorji
montate panourile solare sifotovoltaice - se elimina;
- La pag. 20, paragraful Se recomandă varianta 1, întrucat aceasta presupune costuri mai
scazute de interventii prin faptul ca lucrarile de consolidare se realizeaza utilizand solutii
clasice, ver ţicate in timp si la alte lucrari similare, se modifica si va avea urmatorul continut:
Se recomandă varianta l, întrucat aceastapresupune solutii moderne de reabilitare de ultima
generatie cu un timp de executie redus si implicit reducereafolosiriifortei de munca.
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- I a pag. 35, aliniatul Sarpanta si inveiitoarea vorjî iniocuite cu o terasa verde necirc i,lahila xi
olerasa necircuiabiia unde vorji montatepanourile solare sifotovoltaice - se elimiiia
- l a pag 48 aliniatul Lucrarile propuse se desprind din variania a doua elaboraia cie m.idi/nl
ene;-geiic si de caire expertiza telinica, sc rnodifca si va avea urrnatorul continut: Lucraiilc
propuse se desprind din varianta] elahorat•a de auditul energetic si din varianta 1 a cxper/izei
ieIin ice.
- 1 a pag 59, aliniatul Inlocuire sarpanta si invelitoare cu ierasa verde necirculanta sf cu lerasu
necirculatape care se vor monta atatpanourilefoiovoltaice cat si cele solare - se eli mina
- La pag 61, aliniatul Sarpanta din lemn se va inlocui cu terasa necirculabila din care 4 porte va
jî cu gazon se elirnina
- La pag. 62, paragraful DIN CONSIDERENTE TEHNICO - ECONOMJCE SE ALEGE
VARIANTA 2. Moiivatia rezida in faptul ca investitia din prima varianta este ,nuii mai
costisitoare. La baza stafaptul ca dzferenta intre cele doua este reprezentata atat de costuriie
suplimentare date de consolidare(varianta moderna economica, incomparatie cii variania
iraditionala, de durata si pret mai mare ca si realizare), cat si de costurile ge neraie de
intervetiile la nivelul Jînisajelor, se modifca si va avea urmatorul contiiut: DIN
CONSIDERENTE TEHNICO - ECONOMICE SE ALEGE VARIANTA 1.Motivatia rezida in
faptul ca investitia din prima varianta este muit rnai eJîecienta caiitateipret. Des i in cazui
variantei ] a expertizei aceasta este mai costisitoare ,pe ansamblu in cadrul ei se face
economie de forta de munca ,lucrarile Jîind mai rapide ca proces telznologic si rnai sigure
folosindu-se telznologii de executie moderne.
Noi am adoptat acest amendarnent la cornisie şi vi-1 supunem şi dumneavoastră spre aprobare.
Preşedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi - S ă supunem la vot amendamentul domnului
Diaconu Vasile.
Se înregistrează unanimitate de voturi ,,pentru, astfel amendarnentul a trecut.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu tot cu amendamentul domnului Diaconu Vasile.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi ,,pentru.
Se trece la punctul 3 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei 1 Ia

H.C.L. 123/2018 privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petra şcu 64-66 din
domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
Preşedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi - d ă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru şi 2 ,,împotriv ă ( dl. Andriuţă G.i dl Papuc P.).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării prin

Iicitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci,
situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petra şcu, nr.64-66, pavilion K.
Preşedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1.Papuc Papuc - Pân ă nu vine PUG-ul ca s ă vedem ce putem face acolo c ăci este o zon ă chiar
la intrarea în or ş, o zonă de deschidere a oraşului, să ne abţinem a vinde pe bucăţele acele terenuriu
de la Unitatea Militar ă.
D1. Primar : Aveţi cuno ştinţă de existenţa unui PUz pentru acea parte din stânga la Unitatea
Militară?
D1.Papuc Papuc - Nu-mi mai amintesc.. . ,dar ne pute ţi spune dumneavoastră sau secretarul.
D1. Primar : Acel PUZ a fost pornit exact în administra ţia trecută.
D1.Diaconu Vasile - In opinia mea sunt mai multe variante: în cazul în care nu dori ţi să-1
vindem şi să-1 transmitem mai departe , cl ădirea se va degrada în continuare şi nici nu vom prirni
impozite şi taxe, a doua variant ă ar fi să-1 vindem şi să primim în continuare irnpozite şi taxe pe
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clă dirc i leren ş i banii s ă sc chcltuic în aItc p ărţi decâl în invcsli ţ ii ceca ce nu cred c ă este [)sihiI. a
treia variant ă ş i cea mai corcct ă ar fi s ă vindem aceast ă cl ă dire, s ă primim în continuare în ticcarc aii
impozitc ş i taxe, cred c ă ar fi o solu ţie idea] ă să vină cineva s ă facă ceva acolo, nu ştiu daca Priiri ă ria
are londuri sau îşi dorc ş tc să construiasc ă în zona respecliv ă , cred c ă este o zon ă de locuit z]col() iar
cel carc va investi va trehui s ă sc adapteze PUG-ului carc prohahil î1 vom avea 1a sfâr ş itul aruliii. I)c
aceca consider c ă este bine s ă vindem acea cl ădire s ă ohţinem banii iar ace ştia să fie direcţ ioila ţ i îii
primul rând spre acel UPU la Spital.
Sc supune Ia vot proiectul de hot ărâre.
Sc înregistreaz ă 13 voturi pentru ş i 2 ,,împotriv ă ( dl. Andriu ţă G.i dl Papuc P.).
Ncmaifîind alte discu ţii, preedirite1e de sedintâ declar ă închise lucrările ş edinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

Preşedi te de şedinţă,
Militi Ghiorghi

Secretar U.A.T.,
Fotache V leric

