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Închciat ast ăzi, 28.06.2018, în cadrul şedin ţci ordinarc a Consiliului local a1 MUnicipiului 
Iecuci, care arc Ioc în Sala de şeclin ţc a U.A.l Municipiul Tccuci, orelc 1 600. 

D-nul. Pre şedinte de şediri ţă , Militici Ghiorghi - dcclară  deschise lucrările sediiijoi ş i d ă  
cuvântul donini şoarei Secretar s ă  facă  prezcn ţa. 

Domni şoara Secretar Fotache V.- din nurn ărul total de 18 consilieri locali în func ţ ie, suiit 
prczen ţi 18, sedinta este statutar ă . 

D1 Pre şedinte de sedinlâ, Militici Ghiorghi - supune dezbaterii procesul-verbal al edin ţci 
extiaordinare din 19.06.2018.  

Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de Ia şedinţa din: 19.06.2018. 
Se înregistreaz ă  uiianimitate de votuii ,,pentru. 
D1.Presedinte de sedinlâ, Militici Ghiorghi - d ă  cuvântul domnului Primar pentru a da citiie 

Dispozi ţiei de convocare nr. nr.745 / 22.06.2018. 
D1 Primar - dă  citire Dispozi ţiei de convocare nr.745 / 22.06.2018, cu urm ătoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre 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 ş i 
surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. 

2. Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 
la Societatea Adrninistrarea cimitireloi si a spaţiilor verzi S.R.L. Tecuci. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20 18 
la Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. 

4. Pioiect de hotărâie privind acordarea în anul 2017-2018 a 9 burse de performan ţă  si a 54 burse 
de ajutor social elevilor din înv ăţământul preuniversitar al Municipiului Tecuci. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Direc ţiei 
de Asistenţă  Socială  Tecuci. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ării statului de func ţiipentru societatea Pie ţe 
Prest Tec S.R.L. Tecuci. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute c ătre 
Societatea de Distribu ţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Gala ţi, pentru o 
suprafaţă  de 269,55 mp de teren situat în Municipiul Tecuci, în zona str ăzilor Fdt.Mihai 
Eminescu, Vasile Lupu, Foca. 

8. Proiect de hot ărâre privind atestarea apartenen ţei la domeniul privat al U.A.T. Municipiul 
Tecuci a suprafe ţei de 18 mp - CF 10518. 

9.
 

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenen ţei la domeniul public al U.A.T. Municipiul 
Tecuci a supiafe ţei de 30652 mp. 

10.Proiect de hot ărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petracu 64-66 din 
domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 

11.Proiect de hotărâie privind completarea anexei 4 la H.C.L. 3 8 din 28.02.20 1 8 piivind stabilirea 
formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si contractului de concesiune 
aferente Serviciului de administrare a domeniului public si privat. 
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l 2. Pioiccl (JC lioliiirc J)livil)d iiiodilicic 	j J,(J 	J J () (Jill 20.0.20 10 privifld (JCICg;lrca gcslitinii 
scrviciiilui dc alimcntarc C11 ;ipi i (JC c;iii;iliiiic. 

l 3. Pioiccl (lC l)0tîirirC piiVifl(J aprobarc;i vînziiii priii licitaJic pubiicf ;i i.lilOF bi.iililri iiH)bilc, 

apar ţ iniiid (JOIHcilii.ilUi PiiVH1 al Muiiicipitiltiilcciici, silualc îl1 Mtinicipiul lcctici, slr. 	lclin 
ccl M;irc, nr. 180, claj l. 

14.. Proiccl (lC hol ă rirc Priviil(l HprObHlCH NorlHcJor (Jc chcltuicli a lbrcnlc consumului lunar dc 
carburnil ţ i pciltru aulol urismcic, moloscti(crcic cc dcscrvcsc parcul aul() a.1 Pol i ţ ici iocalc 
lccuci. 

15. Proiccl dc hol ă rîire Privifld modificarca larifclor cc V()i fi practicatc de Socictatca Conipania dc 
Utilil ăţi Publice Fcuci S .R .J . pcntru uiicic aclivil ăţ i din Scrviciui dc salubrizarc din Mwi icipiul 
Tccuci i aprobarca tarifuiui pcnlru activilatca dc slropit stradal. 

16. Proicct dc hot ărârc privind aprobarca unui schimb imobiliar. 
17. Inforrn ări, intcrpel ări. peti ţ ii. 

-lnformare privind m ăsuri dc aplicarc a Rcgulanicntului (UE) 679/2016 privind protcc ţia 
datelor cu caracter personal, în vcdei -ea ini ţierii unui pioicct dc botărârc. 

D1 Prirnar - A ş  doi-i să  1)recizez, proiectul cu finan ţarc european ă . Şcoala prietena ta, lirma 
carc oferă  consultanţă  în dcrularea acestui proiect o ave ţi fiecare dintre durnneavoastr ă  si arn 
i- ugămintea s ă  o studia ţ i ş i să-mi transmite ţi la s•fârş itui şcdinţci dacă  este necesară  prezen ţa 
repi-ezentan ţilor acesl;ei firrne pcntru a prezenta stadiul 1)i -oiectului si în Consiliul Local fără  a facc o 
infoi-mare scrisă . 

Preşedintele de şedinţă , di.Militici Ghiorghi - ,,Supuii la vot ordinea de zi. 
Se înregistreaz ă  unanirnitate de voturi pentru. 
Se trece Ia punctul 1 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului 

centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Programului de 
investiţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe 
anul 2018. 

Preşedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Diaconu V - Aa cum am spus si la comisie, grupul nostru de consilieri A.L.D.E. o s ă  se 

abţină  la acest proiect din cauz ă  că  aceste cheltuieli, rectificarea s-a f ăcut în vederea asigurării 
salariilor, din ceea ce ne-a spus doamna director pe zece luni, nici m ăcar până  la sfăritu1 anului. Se 
face o estimare pe suplimentarea de credite, unde efectiv banii nu exist ă, ei sunt estima ţi. Problema 
mare este că  noi, până  la data de 12 iunie 2018, am incasat 10.677.765 lei, din prognozatul ini ţial de 
14.481.600 lei. Există  o diferenţă  de 3.803.835 lei, până  Ia data respectivă. Total diferenţe estimat si 
aprobat este 4.754.236 lei, efectiv 47 miliarde lei vechi, care sunt rectificate prin suplimentare de 
credite. Considerăm că  angaj ările care s-au Iăeut, odată  cu creterea salariilor, a m ărit foartc mult 
secţiunea de funeţionare si până  la ora actual ă, nu reuim să  acoperim acest buget pân ă  Ia sfâritu1 
anului. 

D1. Primar: Având în vedere, c ă  nu toată  lumea participă  la această  comisie, as dori ca d-na. 
director general economie s ă  prezinte situa ţia, din punct de vedere tehnie, al direc ţiei pe care o 
coordonează. Ceea ee as dori s ă  precizez, este c ă  administraţia actuală, a avut sansa sau neansa, 
însă  nu ne-am plans niciodat ă  de situaţia financiară, dar am suportat dou ă  ereteri salariale eare nu 
au fost date de Primăria Teeuci, în exclusivitate. A fost creterea salariului minim pe economie, o 
cretere destul de important, de la 1.450 lei la 1.900 lei si plus acea cretere din luna iulie 2017, care 
nu crcd, că  există  vreun U.A.T. din România care s ă  nu fi acordat creteri salariale. Creteri1e 
salariale au fost acordate în valori minimale, adunându-se tot ce înseamn ă  sporuri si acordându-se 
doar o cretere de 200- 300 de lei la fiecare treapt ă  de salarizare. Acest lucru, poate s ă  vi-1 explice 
mai bine doarnna director economic. As dori s ă  spun, dar având documentul în faţă, aici apare rata 
noastră  către S .M.U.R.D., de fapt e cotiza ţia noastră  către S .M.U.R.D., contractual cu dl. expert 
Postolache, contribuţie Apă-Canal, Casa de Cultură, Muzeu, igienizarea de la stadion, re ţeaua 
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cicctric ă  xi asa nini dcparlc. l>riiniiin lrcbiiic piivi( ă  ca pc o lirni ă , carc arc îiilr-adcv ă r, clicltiiicli cil 

D-iia. dircctor gciicral ccoiioinic, Nicolcla J ăpoi ... l)iipă  cum i-am xptix xi dltii l)iaconii, 
icclilică rilc xc lac înlo(Jcaiina pc Cx(iiflarc, nlîil a vcniliirilc cîil i a chclltiiclilor. l)tipîi cuin xc vcdc, 
lecarc chciluinl ă  c ncccsarîi, iar cu nu poi s ă  (lau xa Iaii i lc, lîir ă  o rccli Icarc 

Se stipunc la vol pioiccttil dc liot ă râre. 
Se înregisircazîi l l vol uri pcnlri.i, 3 .împolriva( dI i\ iidriu ă  (., d-iia Dumbrnv ă  A . R. si (Ii 

Papuc P.) 8i 4 nb iiicri (dJ.J )inconti V., (il Malci l ). l ., d-nn. Lovin V, dI. Mirza V.C). 
Sc lrcce ln punciul 2 aJ ordinii (ic zi: Proicci de hoi ă rârc privind aprobarca rectifîc ă rii 

bugetului de vcnituri ş i cheliuieli pe aniil 2018 la Socictatca Administrarea ciiuitirelor ş i a 
sJ)a ţ iilor vcrzi S.R.L. rFCC[lci. 

Pre şcdintele dc şccjiniă , dl. Mililici (Jhiorghi dă  cilirc proiectului de hotărârc. 
1)1. Primar: 	Suiit niodilic ări doar întrc capilolc, iiu s-a f ăcut iiici-o interven ţie din cxtcrior, 

s-au rnod ifcat tarilelc pciitru a facc pl ăţ ile. 
Nu rnai sunt iiileiveii ţ ii. 
Se supune Ia vol• proieclul de hotărârc. 
Se înregistrcază  13 voturi pcntru ş i S ,,ab ţinei•i( dl Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A.R., dI 

Papuc P. d-na. Lovin V. ş i cil. Mirza V.C.). 
Se trece la punctul 3 aJ ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ă rii 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societat •ea Compania de Utilităţi Publice 
Tecuci S.R.L. 

Preşedintele dc şedinţă , dl. Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru ş i 5 ,,abţineri( dl Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A.R., dl 

Papuc P. d-na. Lovin V. si dl. Mirza V.C.). 
Se trece la punctul 4 aJ ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordarea în anul 2017-

2018 a 9 burse de performanţă  si a 54 burse de ajutor social elevilor din înv ăţământul 
p reuniversitar aI Municipiului Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl. Militici Ghiorghi - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1. Papuc P : ,,Cred c ă  trebuie s ă  facem un amendament. Intr-adev ăr, Regulamentul privind 

acordarea burselor scolare, la cei care au burse de merit, se acord ă, într-adev ăr, la sfâritu1 anului 
co1ar, cele 9, iar bursele de ajutor social, se acord ă  la început de an. Suntem de acord cu prima 

reglementare privind bursele de merit, iar cu cele de ajutor social, s ă  nu se acorde în timpul anului, 
conform Regulamentului. 

D1. Niţă  M.: ,, Domnule consilier Papuc, bursele sociale sunt burse medicale, copii bolnavi de 
TBC sau alte boli. Acordarea lor la început de an, se va efectua pe baz ă  de dosar si se va vota în 
Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ. Ei fac adres ă  către Consiliul Local, eu Ie am 
aici, iar dosarele se afl ă  la unităţile co1are. 

D1. Papuc P.: ,,Dac ă  Regulamentul prevede clar altceva, nu m ă  obliga să  votez ceva ce ai făcut 
la începutul anului. La începutul anului, fiecare scoala, trebuie s ă  vină  cu situaţia. Vă  rog să  facem 
amendament cu propunerea mea. 

D-ra Fotache V. : ,,S ă  supunem la vot amendamentul d-lui Papuc. 
D1. Diaconu V. : ,, Am si eu o întrebare: cum se acord ă  aceste burse? In fiecare lun ă  de coa1ă? 

Să  înţeleg că  au pierdut bursa de la începutul anului cei care nu au depus dosarele? 
D1. Niţă  M.: În primul semestru se strâng aceste dosare iar liceul la începutul celui de al 

doilea semestru face adres ă  către Consiliul Loical. 
D1.Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - S ă  supune la vot amendarnentul domnului 

Papuc. 
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Sc îiireislcaza 3 voltiri l)e.i)trti  (dl Aiidriii(i ( ., d-iia J)umbi iv A.R., (11 Papuc P), 9 voltiri 
,,îinpolriv ă ( dl.Rulia l, dl.ltilhac ( , (iI,( îpanti l, dl.Croilorti (, (l-iia l)iaconu  
l)tiinilriu (.,cll l ă rcăş aiiu (1, (1l.MiliIici ( , dl.( )anc ă  S) 51 6 ab ţ incri (dl l)iaconti V, d-na Lovin V.( ), 
dl Martin C.M.,dl Malci I).L, dl.Mîria V.C, (11 .Piiilic l).). 

l)-ra lolachc V. : Nu a lrccul anicndaincnitt l d-lui Papuc 
se supunc la vol proicclul dc hot ă rrc îii Irnia ini ţ ial ă . 
Sc înrcgixtrcaz ă  15 voluri penlru, 3 ,,abtincri( dI Andriu ţă  (i., (I-na l)umbrav ă  A . R. si dl 

Papuc P.) 
Se l.rece la J)Unct:Ul 5 aJ ordinii de zi: lroicct de hot ărâre privind aprobarca 

RcguJamcntului dc Organizare si Funclionare  al Dircc ţ iei de Asisten ţă  Socială  Tecuci. 
Preşcdintelc de cdinţă , dl. Militici Gliiorghi d ă  citire proiectului dc hot ărâre. 
Nu suiit intcrvcn ţ ii. 
Sc supune Ja vot proicctul de hot ă rârc. 
Se înregistreaz ă  16 voturi pentru,(d-na Dumitriu G. si dJ Oancă  S. nu participă  la v()t întrucât 

sc află  în conflict de interese). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ă rii 

statului de func ţii pentru societatea Pie ţc I>rest Tec S.R.L. Tecuci. 
Preşedintele de şedinţă, dJ. Militici Ghiorghi - d ă  citire proiectuiui de hot ărâi-e. 
Nu sunt intervcn ţii. 
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 acordarea cu titlu gratuit 

a dreptului de uz si servitute către Societatea de Distribu ţie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A. S.D.E.E. Gala ţi, pentru o suprafaţă  de 269,55 mp de teren situat în Municipiul 
Tecuci, în zona străzilor Fdt.Mihai Eminescu, Vasile Lupu, Foca. 

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. 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind atestarea apartenen ţci 

la domeniul privat aI U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafe ţei de 18 mp - CF 10518. 
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. 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind atestarea apartenen ţei 

la domeniul public aI U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafe ţci de 30652 mp. 
Preşedintele de şedinţă, dl. Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hotărâi-e. 
D1. Diaconu V. : ,, Este foarte bine c ă  se clarifică  situaţia terenului din cartierul N. B ălcescu 

pentru că  acolo se adună  mult gunoi si ar fi foarte util ca imediat s ă  fie dat în concesiune sau 
vânzare pentru a se limita depunerea de gunoaie acolo. 

D1. Papuc P - Era focar de infec ţie acolo.... 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înrcgistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind trecerea unui imobil 

situat în str. Gheorghe Petracii 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în 
domeniul privat al acestuia. 

Preşedintele de şedinţă, dl. Militici Ghiorghi - d ă  citire proiectului de hot ăi-âre. 
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J)L()aiic ă 	Nu prca s-au ciirtiil locuin ţ e În tilliinii ani în lccuci, blocurilc dc 1a Jiiilalca 
M i lilară  care au o iuclur ă  (lc reiislcn ţă  loarlc inarc ar putea fi lrans lormatc În aparlanicnt c pclil ru 
tincri. N iciodala nu sunl bani câiid c vorba dc inlcrcsul publ ic i Ircbuic s ă  vin ă  invcslitori priva ţ  i. 

1)1 !)iaconu V Vrcati s ă  aduc o complclarc, a iiai losl o (IisCti ţ lC Ia Ufl fliOlTICfll dat C.IC H facc 
un partencrial public-prival . un prival s ă  ia acci bloc si sa-1 rcnovczc iar o parl.c din apartainciitc x ă  
Ic dea ia U.A.T. 17Cfl1rU H dcvciii locuiii ţ c (1C 5CFVCU. 1a monicnlul rcspcctiv nu cra înc ă  în vigoarc 
logeo partcncriatului pubiic-piival, cra o solu ţ ic dcstui dc bun ă  în scnsul c ă  U.A.T. s ă  viii ă  cu 
cl ădirca iar rcsl7CCiiVUI  iflvcstiloi cu loiiclt.irilc peiitru rcnovarca ci. 

1)1. Papuc P - P.U.G -uI când estc gata? C ăci Unitatca Militar ă  irccând cliii public în privat, 
aceasla sc va vindc. Avc ţi o vedeic dc ansamblu asupra accici zoiic rczidcn ţ ialc, e o zon ă  buiiă  cu 
intraiea ia o1a Ş , trebuic făcut ceva carc s ă  lc frurnos pentru ora ş . 

Di Primar - 1.ii rnaxim d()U ă  s ă.ptămâiii ccliipa nostră  de arliitec ţi care lucreaz ă  sa P.U.G. va 
prezentă  din iiou aici s ă  iie J71eziiitc stadiul la care se afl ă  P.U.G. Tccuci. Refeiitor la acca zoii ă  
arnintită  de dl.Papuc, rnen ţionez faptul c ă  exista un PUZ carc regiernenteaz ă  orice proicct de 
investi ţii în acea zonă . Dacă  o pai•te din aeele blocuri vor fi transforrnate în iocuin ţe beneficiarul va 
fi tot tecuceanui, acea policlinica veteiinar ă  va fi ş i ea mutată  în extraviian, avem în perspectiv ă  ca 
intrarea în Tecuci s ă  fie uiia fiurnoas ă . 

Se supune la vot proiectui de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece Ia punctul 11 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind completarea anexei 4 

Ia H.C.L. 38 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, 
caietului de sarcini si contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a 
domeniului public si privat. 

Preşedintele de şedinţă, dl. Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - Vorbim despre niste motocoase care au fost luate de la asocia ţiile de proprietari 

i date în folosinţă  celor de la Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi. Noi am crezut atunci 
când au fost distribuite c ă  vor avea si utilitate era firesc s ă  le luăm dacă  nu au fost folosite. 

Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 12 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 

119 din 26.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap ă  si de 
canalizare. 

Preşedintele de şedinţă, dl. Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hotăiâie. 
Nu sunt interventii 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânzării 

prin licita ţie publică  a unor bunuri imobile, aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Stefan cel Mare, nr.180, etaj 1. 

Preşedintele de şedinţă, dl. Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1.Andriuţă  G. - O completare, fiindcă  văd că  e vorba despre trei apartamente din raportul 

de evaluare a doamnei evaluator AIbu Silvia, astfel imobilul 1 —apartamentul 4, pretul de pornire la 
licitatie este de la 14346 la 10561 lei, pentru imobilul 2 - apartamentul 6, de la 8131 la 5985 si 
pentru imobilul 3 - apartamentul 7 de Ia 24308 la 17894, siguran ţa o avem de la doamna evaluator 
i credem că  dacă  vor fi date spre vânzare vom recupera banii c ăci altfel vom cheltui banii 

municipalităţii. 
D1.viceprimar Pintilie D - ,,Este impropriu spus ,,apartamente,, fiinc ă  sunt acele apartamente 

care au fost candva locuine sociale, sunt într-o stare avansat ă  de degradare, risc ă  în orice moment s ă  
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SC pnl litISCHSCH 1)01 1111 I1C J)erl))ilCl)) sà il)VCSIII11 11) CJC CHICVH miJirde lei CH S ă  Jc FCHJ)ililHfl) Hpoi să  
Jc (I ă ln 111 lolosinJ ă . (Jc HCCCH )Ul l()Sl XCOHXC J Vli7)ii ,C. 

Sc supune la vol 1)1()JCcl1l l de Jiol ă iâre. 
Se îl)regiXl rcaz ă  iinanim JlHlc (Jc vol uri pcnlru. 
Sc lrcce la puncl ul 14 al ordinii de zi: Proiccl dc hol ă riire privind nprobarcn Nortnelor 

de chcli iiieli nJrenle consuniuliii Jiinnr (IC cnrl)UraiI pcillrii niitoliirisnielc, nioloscu l ercic cc 
<tcscrvcsc pnrcul auto al Po1iici l ocnlc rF(clJCi 

Prccdinicic dc şcdiii ţă . dI. Militici ( ihiorglii 	d ă  cilire proiccltiltii (jc holiirâre. 
l)J.Andriu(ii (i. •• Ş i în HCCXI proieci s-a propux dc un consum (le 20() l combustibil lunar 

pcntru auioturismcic Poli ţ iei Locale iar pcntru motoscuterc un consum ltinar (lc 3() I, nu csic cam 
mult? 

1)1 Primar - Nu csic o canlitale prea rnarc aJocal ă  pcniru Politia Local ă  1indcă  Vom avea 
neVoie in perioada tirmatoarc de ei dcoarcce, vrcmca nu prca ţ ine cu noi, ci sunt cei care patruleaz ă  
ş i aduc inforrna ţ ii la BirOLIl Situa ţ ii dc ljrgenţă . 

Se supune la vot proiectul de bot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate dc voturi pentru. 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de liot ărâre privind modificarea tarifelor ce 

vor fi practicate de Societatca Coinpania de Utilit ăţ i Publice Tccuci S.R.L. pentru uncle 
activităţi din Serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci şi aprobarea tarifului pentru 
activitatea de st•ropit stradal. 

Preşedintele de şedinţă, dI. Militici Ghiorghi - d ă  citiie proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - Trebuie s ă  ne apucăm să  stropirn străzile printr-un contract cu o firrn ă, încercăm 

pe perioada caniculei, nu avern alt ă  variantă, trebuie să  diminuăm temperatura de la nivelul 
solului si acesta este unicul rnod. 
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  16 voturi pentru şi 2 ,,abţineri( d-na. Lovin V. si dl. Mirza V.C.). 
Se trece la punctul 16 aJ ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea unui schimb 

imobiliar. 
Preşedintele de şedinţă, dI. Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - Evaluarea a fost dat ă  de un evaluator atât pentru terenul proprietatea nostr ă  

discutam de terenul proprietatea U.A.T. de sub actualmente salon de evenimente din zona 
industrială, fostul market Ariana în contrapartid ă  cu o suprafat ă  construită  destul de mare 1 889 rnp 
plus terenul aferent în suprafa ţă  de 31 95  mp, acolo inten ţionăm să  ducem acel padoc de câini în 
extravilan în zona sapte vaci. 

D1 Diaconu V — Din raportul de evaluare rezult ă  că  sunt diferen ţe de vreo 5000 de euro în 
favoarea U.AT. ului, terenul din zona industrial ă  este evaluat la 65 euro mp ,este un pre ţ  mai mult 
decât corect pentru U.A.T, avem acolo o concesiune care a fost platit ă  jumătate, proprietarul mai 
putând plăti încă  7 ani dupa care 34 de ani nu mai pl ătea nimic fiindcă  are concesiune de 49 de ani 
zic eu ca este o solu ţie bună  cu condţia ca grajdul si terenul de la sapte vaci s ă  fie folosit pentru 
padocul pentru câini.! Il 

Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 17 al oidinii de zi: Inform ări, interpelări, petiţii. 
D-na Lovin V.O. - ,,A ş  dori să  fac o interpelare pe marginea discu ţiei privind prestarea 

serviciului de salubrizare pentru asocia ţiile de proprietari dar dup ă  punctul informari dar când va veni 
momentul vom discuta,în sală  fiind prezenţi foarte mul ţi reprezentan ţi ai asociaţiilor de proprietari. 

D1 Primar - ,,Mă  bucur foarte mult c ă  sunteţi astăzi prezen ţi într-un număr atât de mare ceea ce 
denotă  că  este o problemă  ce vă  interesează  în adevăratul sens al cuvântului, mi-a ş  fi dorit însă  
prezenţa dumneavoastră  într-un nurnăr mult mai mare la cele dou ă  dezbateri publice care s-au făcut 
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pC lCifli laxelur SJ)CcIC/IHX ă  (Ie SHiubri/,HlC, 1 JA.i.-iil H OiHi1i7,Hl accstC i1Inii l)Ul)JICC Îl)S ă  

miin ă rul celor prezen ţ i a losl tilHll toaic mic. Acela ş i lucru l-aiu avul (le cliscutal ş i cu taxiiiielri ş tii 
carc dup ă  un inlcrval de ŞHXC IUHI HU întrcbnl (IC CC laxa lor cslc H Ş H cic niarc, dar ia dczbalcri Ic 
piibl iCC flU s-a prC/.clital HJCI unul. Pcnlru a ana l I,I câl SC l)OalC  (1C concrct problciva durnncavost r ă  
ţ ii) séî illcil ţ  Oii/ IHJ)ltl l Că  (lncă  XC doicsc H SC lice lIH)d lică ri HCCXICH SC p0t lacc UI1dCVa Îfl luni lc 
noiciiibric-dccciiibric a anultii pcntru anul urni ă lor iicpulându-sc licc modi li ă ri Îi1 Hlij iocul anultii . 

D1. Diaconu V >rină rin a fcul n)odi lc ă ri în CUFSUI nului prili introduccrca accstci taxc dc 
salubrizarc pciitru asociii ţ ii Ic dc proprictari. Noi, consilicrii am dcpus un proiccl cic hot ă rârc ş i 
a ş tcptani uii raporl cic spccialitatc avizat di)1 1)til)Ct dc vcdcrc juridic dc c ătrc sccrctarul Consiliului 
Local ş i de căirc doniiiul l ftimic. 

D-ra Fotachc V 	imi parc rău dar secrctnrul nu ltcc rapoarte dc spccialitate potrivit 
dispozi ţiilor Legii nr.21 512001.  

D1 Primar - ,,îii urilla coiitroalelor fcute dc c ătrc cci dc la Camera de CoiltUri Gala ţi, aceştia 
ne-au l ăsat ca ş i tem ă  recupciarea banilor de la Firniele caie au fost scutite de la taxa de llabitat 
considerând-o ilegai ă, era v()rba de 33 firme cu uii iiuiii ăr de peste 20 aiigajaţi. Culmea este faptul c ă  
cei caie tiebuiau s ă  aducă  bani la bugetul local peiitru a ajuta Seiviciul de salubrizare tocmai aceea au 
fost scuti ţ i de taxa de salubrizare, a şa a fost o hotărârc, nu o comentăm. Numai că  cei de la Camera dc 
Conturi iie-au l ăsat m ăsură  pentru recuperarea acestor bani, reducerile sau scutirile de la plata taxci 
speciale de salubrizare se pot acorda de c ătre autorităţ iic dclibcrativc numai în baza prevederiior 
Art.485 alin 1 ca13 8 Scutiri din Legea nr.227/2015 priviiid Codul Fiscal. Deci durnneavoastr ă, ca s ă  
vorbim despre asoeiaţiile de proprietari, ave ţi personalitate juridic ă, din acele cotizaţii a fiecărui 
Iocatar v ă  puteţi perrnite un salariu. 

D-na Lovin V.O. - ,,Sunt administrator la o asocia ţie de proprietari ş i vreau s ă  vă  comunic că  
o asociaţie chiai-  dacă  are personalitate juridic ă  nu desfăsoară  o activitate economica, este nonprofit. 
Noi platim gunoi pe cap de proprietar. 

D1 Primar - ,, Normele UE spun c ă  fiecare persoan ă  produce gunoi, desfăşuraţi o activitate 
acolo, nu puteţi spune că  dumneavoastră  nu produce ţi absolut deloc gunoi. 

D-na Loviii V.O. - ,,As vrea s ă  ştiu în continuaie curn se va efectua acest serviciu de 
salubrizare pentru asociatiile de proprietari, cine sunt p ărţile contractante. 

D1 Primar - ,,Asociatia de proprietari are un preedinte care va semna pentru asocia ţia de 
proprietari si C.U.P —ul care este operatorul nostru de salubrizare pe Municipiul Tecuci. 

D1 Diaconu V - ,,Discutăm pe documente, în data de 1 6.06.20 1 7 dumneavoastr ă  domnule 
Primar prin adresa nr.3231 1/R a ţi dat răspuns asociaţiei de proprietari 6 B, ,vă  aducem la cuno ştinţă  
că  a fost prelucrat ă  cererea dumneavoastr ă  înregistrată  la instituţia noastră, conform declaraţiei 
dumneavoastră  si anexa 6, H.C.L nr.169/29.12.2017 art 13, sunte ţi scutiţi de taxa de habitat. Eu am 

fost Ia toate dezbatcrile publice care au fost iar în urma dezbaterii publice din 2016 a fost dat ă  
hotararea nr. 1 69 respectiv Regulamentul de aplicare a taxei de habitat, conform art. 1 3 care a fost 
abrogat odata cu anul 2017, art.13 pe baza c ărora s-au scutit asocia ţiile de proprietari de taxa de 
habitat spune aa ,,utilizatorii persoane juridice care au sediul social în Municipiul Tecuci unde nu 
prestează  nici-o activitate sau activitate desfasurat ă  în alte locaţii, nu datoreaza taxa special ă  de 
habitat cu destina ţia salubrizare pentru sediul social în condi ţiile în care se depun acte justificative. 

Odata cu 2019 nu s-a mai numit taxă  de habitat ci taxă  de salubrizare unde iar am participat la 
dezbaterea publica. în urma c ăreia s-a adoptat Hotararea nr.275/27.12.2017 - Regulamentul de 
aplicare a taxei speciale de salubrizare, unde la art.9 nu se schimb ă  absolut nimic este identic cu cel 
dinainte de fapt noi am preluat articolul de la taxa de habitat si am pus-o la taxa de salubrizare. 
Art. 8 spune că  persoanele juridice care au sediul în imobile cu destina ţie mixtă, locuinţă  si sediul 
social si nu au punct de lucru la adresa respectiv ă, nu datoreaza tax ă  de salubrizare. S-ar putea ca 
unii să  nu aibă  punct de lucru, ci numai sediu social. Acum, sunt 2 solutii, s ă  plătească  taxa de 
habitat, care s-a m ărit bineînţeles sau să  facă  un contract cu C.U.P.-ul. Problema mai mare pentru 
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i5OC]a ţii i Iosl impuncrca UnCI cantil ăţ x dc gunoi, lccare poatc s ă  produca, 0,1 rnc, dar C. 1 J.P. ,fir ă  
a trce prixi Consiliul Local facc un conlracl carc irnpUne 0,5 mc, pciltru cei cu mai p uixi dc 9 
salariati ţ i 1 mc obligatoriu, pentru cci cu mai muIl dc 9 salaria ţi. Ceca ce nu este chiar coaccl, (Iac ă  
discrt ărn J3C canlitatc... Mie îmi tariIaz ă  1 mc, îns ă  cl nu cheltuie s ă  îl ducă  la Galaţi sau Ja 13ră ila 
bani penlru accl rnc, deci încaseaz ă  bani pcnlru un mc, însa transport ă  Ia Rampa de glInOi Ş i î.51 
însusete niste vcniluri ilegale. Daca ar 11 fosi posibilitatea de a face contract, cum arn si propus, per 
cantilate, alunci rni s-ar p ărea c ă  ar 11 mai corect. S-a pus problema si în dezbaterea publica 

onsider că  aceasta încadrare, curn s-a 1îcut ini ţial, este bună, sunt de acord, îns ă  termenul dc 
scutie, 1-a ţi încadrat în altă  parte şi poate nu este corect formulat. De aceea voiam uri puiicl dc 
vcdeie si un raport de specialitate. Sa disculam daca se poate încadra la articolul 9. u ş liu cc 
înseainn ă  în accep ţi unea dumneavoastră  activ itatea economic ă . 

unt societăţi rnari, cu peste 20 de angaja ţi, dar s ă  nu confundărn situaţia lor cu asocia ţ iilc dc 
proprietari. In sensul acesta, am venit cu acest proiect de hot ărâre, care consideram c ă  este corect în 
ceea ce priveste asocia ţiile de proprietari.. 

D-ra. Fotache V. : ,, H.C.L.-ul prin care au fost scutite societ ăţile comerciale cu peste 20 de 
angajaţi prevedea si scutirea institu ţiilor publice, exemplu Parchetul, Judecatoria, ANAF-uI. 
Hotararea a fost atacat ă  de prefect, pe rnotivul c ă  aceste institu ţii publice nu sunt prev ăzute în Codul 
Fiscal, de a fi scutite de la plata taxelor. Diferen ţa între taxa de habitat si de salubrizare este 
urmatoarea: taxa dc habitat a fost instituit ă  pentru toată  populaţia municipiului Tecuci si nu a fost 
prevazut ă  posibilitatea încheierii unui contract cu operatorul local de salubrizare. Taxa de 
salubTizare prevede c ă  fiecare utilizator s ă  încheie contract cu operatorul. Ce asocia ţie de 
proprietari poate avea mai mult 9 salaria ţi? Si Primaria este o institutie nonprofit dar si pentru rnine 
cât stau la serviciu 8 ore Primaria p1 ătete operatorului c ă  ridică gunoiul însă  plătesc ş i acasă  pentru 
gunoiul pe care îl produc acasa. 

Un cetaţean - ,,Dumneavoastră  domnilor consilieri ar trebui s ă  veniţi cu mulţumiri asociaţiei de 
proprietari, fiindc ă  noi măturam trotuarele, locurile de parcare, m ăturam Ia ghena de gunoi, si care 
nu este domeniul nostru al asocia ţiei să  facem toate aceste lucruri. 

D1. Primar: ,,Inca din anul à16, v-am anun ţat că  în momentul închiderii gropii de gunoi, vor 
exista creteri de pre ţ, nimeni nu putea sa micsoreze acea taxa de 4 lei. Am luat act de ceea ce a spus 
domnul si doamna consilier si vă  vom face o informare către toate asocia ţiile de proprietari. 

Administrator Asociatia 5A ,,Compartimentul care se ocupa de asocia ţiile de proprietari, ne-a 
raspuns că  nu plătim taxă  de habitat. 

D1 Aconutoaie C - Compartimentul asocia ţiei de proprietari nu a purtat coresponden ţa scrisă  
cu asociatia respectivă  pe această  temă, corespondenţa în Primarie a fost, dar ca s ă  se plătească  
taxa de salubrizare. 

D1. Viceprimar, Pintilie D. :  La aceast ă  taxă  de salubrizare stiti cât are profit, C.U.P -ul? 1 
tocmai pentru a nu crete pre ţurile, deci cu 1 % profit va da ţi seama că  nu se pot face prea multe 
investitii. Tocmai de aceea am vrut s ă  păstram operatorul nostru de salubrizare, pentru a nu scoate la 
licitaţie serviciul si să  vină  un operator de la Bucureti, Timisoara sau de unde o fi el, s ă  vină  si să  
îi impună  un preţ  pe care sa nu îl pute ţi suporta dumneavoastră . 

D1. Papuc P. : ,, Domnule Primar, de cand ati venit la conducere nu ne-ati pus la dispozitie o 
camera unde sa avem si noi audienţe cu cetăţenii. 

D1. Primar - ,,Ve ţi primi punctul nostru de vedere fiecare asocia ţie de proprietari inclusiv cei 
care au ridicat aceasta problem ă . 

Nernaifiind alte discu ţii, presedintele de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă , 	 Sccretar U.A.T., 
Militici 	iorghi 	 Fotache Valeiica 
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Închciat ast ăzi, 03.07.2018, în cadrul şedinţci dc îndată  a Consiliului local al M unicipiului 
]ccuci, care are Ioc în SaIa de sedirite a IJA.T Municipiui Tccuci, orelc 16 °°. 

D-nu]. Preedinte de edin ţă , Militici Ghiorghi - declar ă  deschise lucrărilc ediri ţci ş i dă  
cuvânLul domnioarei Secretar s ă  facă  prezen ţa. 

Domnioara Secretar Fotache V.— din num ărul total de 18 consilieri locali în func ţ ic, sunt 
prezenţi 15, lipsesc motivat domnii consilieri: Cîmpanu Tudor, Diaconu Vasile si Oanc ă  Samir, are 
un deces în familie. Intrucât sunt prezen ţi 1 5 consilieri din cei 18 în func ţie, sedinia Consiliuiui 1oca1 
este statutară . 

D1.Presedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi — d ă  cuvântul dornnului Primar pentru a da citire 
Dispoiţiei cle convocare nr. nr,806 / 02.07,2018. 

D1 Primar — dă  citire Dispozi ţiei de convocare nr.806 / 02.07.2018, cu urm ătoarea ordine de zi: 
1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obieetivul 

Creterea efîcien ţei energetice a cl ădirilor publice - Sediul Prim ăriei Tecuci, Jude ţul Galaţi. 
2. Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului Creterea efîcien ţei energetice a cl ădirilor 

publice din Municipiul Tecuci — Sediul Prim ăriei Tecuci, Jude ţul Galaţi i a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea fînan ţării acestuia în cadrul Prograrnului Opera ţional Regional 20 1 4-2020, Axa 
prioritară  3.1.B. 

Preşedintele de şedinţă, dl.Militici Ghiorghi — ,,Supun 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 aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul Cre ş terea eficien ţei energetice a clădirilor publice — 
Sediul Primăriei Tecuci, Jude ţul Galaţi. 

Preşedintele de şedinţă , dI.Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1.Papuc P — Aceste proiecte au mai fost dezb ătute în Consiliul Local de vreo dou ă  ori, de 

fîecare dată  veniţi cu completări în loc sa veni cu tot proiectul odat ă. Ma uit în proiect în expunerea 
de motive si indicatorii tehnici si v ăd ca C+M sunt în valoare de 4 milioane si ceva, iar valoarea 
totala e de 7 milioane si ceva. Diferenta de la 4 la 7 milioane, ce reprezinta? 

D1.Primar — Ca să  nu mai aern decât puncte de vedere la obiect am invitat-o pe sefa Biroului 
Fonduri Europene d-na Constntin Rodica care o sa v ă  explice modifîcarea de legisla ţie care a 
apărut, modifîcarea Ghidului, fîindca cele dou ă  proiecte sunt legate unul de cel ălalt. 

D-na Constantin Rodica -efa Biroului Fonduri Europene — Problema este c ă  noi am aprobat 
într-adevăr indicatorii, sunt aceeai indicatori , nu este vorba despre al ţi indicatori, este solicitarea 
ADR-ului de a prinde în Hotărârea de Consiliu indicatorii specifîci domcniului de activitate în care 
este realizat ă  investiţia în speţă, indicatorii din cererea de fînan ţare, iar solicitatrea de clarifîc ări este 
în conformitate cu ultimele modifîc ări ale Ghidului solicitantului, Ordinul 7 1 90/1 9. 1 2.20 1 7. Deci 
noi când am depus proiectul 1-am depus în baza documenta ţiei de atunci, a DALI-ului, acesta a avut 
nite indicatori prezenta ţi sub o anumită  formă, indicatorii pe care-i avem ast ăzi sunt aceeai 
indicatoii numai că  sunt sub foima cererii de fmantaie ADR-ul si Ministerul solicit ă  transrniterea 
acelor indicatori exact cum vrea el în cererea de fînan ţare. 
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1)1. Papuc P. : Mi se pare c ă  acum vaiorile sunt mai rnari decât data trecut ă . 
1)-na Constantin Rodica - efa Biroului Fonduri {uropene : Fiindc ă  acum, reprezint ă  diibrcnn 

dinire existent si ce va fi facut, iar ini ţial au fost valorilc trecute, dup ă  anveloparea sediului Prinirici. 
D1. Primar: ,, Tocmai de aceea sunt 2 proiecte care se leag ă, Ia prirnul proiect avern cioar acC ş li 

indicatori care trebuie s ă  apară  într-o anumit ă  form ă  conform noului Ghid, în primii indicatori pc carc 
i-ain aprobat, erau to ţi la grămadă, iar acum ei îi vor defalcat, asta a fost solicitarea lor. Prirn ăria cslc 
un proiect destul de mare, vorbim de aproape 8 milioane de lei si trebuie să  facem tot cc nc st ă  în 
Putinta si să  ne apucăm de treab ă, să  facem licita ţia, măcar începând cu 2019 s ă  înceap ă, ccva cu 
Priinăria. Este cea mai reprezentativ ă  clădire din oras si este normal. 

u1. Papuc P. : Pe mine m ă  deranjează  că  sumele acestea se modific ă  de fiecare dat ă, C-i-M swil 
în valoare de 4 milioane si ceva, iar valoarea totala e de 7 milioane si ceva, diferen ţa de la 4 ia 7 
rnilioane, ce reprezint ă? 

D-na Constantin Rodica - efa Biroului Fonduri Europene : Pân ă  la 7 milioane si ceva , avem 
capitolul de proiectare, sunt valorile în proiect si mai sunt diversele si nepi-evăzutele ce nu sunt pi-ilisC 

în C-I-M si echipamentele. In documenta ţia de la devizul general, nu se prind toate cheltuielile. 
D1. Primar: ,, Nu sunt greeIi1e noastre, sunt modific ări ce apar în legislaţie. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  12 voturi ,,pentru - ,,împotriva i 3 ab ţineri ( dl Andriuţă  G., d-na 

Duinbravă  A.R. si dl Papuc P.) 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului 

Creterea ef.cien ţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Sediul Priniăriei 
Tecnci, Judeţul Gala ţi i a cheltuielilor Iegate de proiect, în vederea finan ţării acestuia în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3.1.B. 

Preşedintele de şeclinţă, dl.Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  12 voturi ,,pentru , - ,,împotriva i 3 ab ţineri ( dl Andriuţă  G., d-na 

Dumbravă  A.R. si dl Papuc P.) 
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedi te de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
MtiGhiorghi 	 Fotacha1erica 
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