
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ  

02. 08. 2018 

Încheiat astăzi, 02.08.2018, în cadrul şedinţei de îndată  a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T Municipiul Tecuci, orele 1600. 

D-nul. Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - declar deschise lucr ările sedintel, rog 
pe domnioara Secretar s ă  facă  prezenţa. 

Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din num ărul total de 18 consilieri locali în 
funcţie, sunt prezenţi 1 5, lipsesc motivat domnul consilier Andriuţă  Ghiţă, doamna consilier 
Diaconu Monica Petronela si doanina consilier Dumitriu Gina Georgeta - drept pentru care 
declar sedinta de astăzi este statutar ă . 

D1 Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - supune dezbaterii procesul - verbal a 
edinţei ordinare din 26.07.2018. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 26.07.2018. 
Se înregistrează  14 voturi pentru i 1 ab ţinere( dl Diaconu V. care nu a participat la 

edinţă). 
D1. Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - dă  cuvântul domnului Primar pentru a da 

citire Dispoziţiilor de convocare a sedintei de ast ăzi. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiilor de convocare rir. 913 / 01.08.2018, cu următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezerv ă  la dispoziţia Consiliului 

Local al Municipiului Tecuci pe anul 2018, pentru înl ăturarea efectelor unor calamit ăţi 
naturale. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la unicul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea 

fondului de rezervă  la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Tecuci pe anul 2018, 
pentru înlăturarea efectelor unor calamit ăţi naturale. 

Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Primar - vreau s ă  precizez c ă  am fost nevoiţi pentru a începe lucrările pe Costache 

Conachi si Lct. Dragomir date fiind c ăderile masive de ploaie din ultima perioad ă, cel puţin pe 
Costache Conachi apa a fost destul de mare. Am g ăsit o soluţie pentru a diminua cantitatea de 
apă  care se adună  acolo si considerăm că  este un lucru bun tacut pentru oameni, întrucât acolo 
oamenii sunt terorizaţi atunci când plouă. Pe str. Lct. Dragomir sunt patru locuin ţe care au 
anse foarte mari la c ăderi de peste 30 ]Imp s ă  fie inundaţi. Ceea ce am g ăsit pe Costache 

Conachi si noi lucrăm de un an de zile acolo si încercăm să  descoperim unde ar fi hiba stiti c ă  
apele Române deţineau o staţie de pompare pe care au abandonat-o. Sunt necesare acolo vreo 
patru pompe, vom reface cam tot ce înseamn ă  canalizare pe Costache Conachi pentru a putea 
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capta toate apele pluviale care se adun ă  acolo. Sperăm că  prin această  soluţie să  putem ajuta 
populaţia din acea zonă . 

D1 Papuc P. - mi se pare o lucrare de bun augur dar nu prea fiindc ă  nu o să  capteze toat ă  
apa din zona respectiv ă. Eu mă  gândeam că  faceţi un studiu de impact cu toat ă  zona respectivă  
în care să  se facă  un bazin de acumulare în care s ă  punem nite pompe s ă  refuleze în Bârlad. 
Ceea ce facem noi cu aceast ă  ţeavă  de 50 metri nu satisface pentru c ă  acolo este valea 
orau1ui, de aceea zic c ă  tendinţa este ca marea majoritate a apelor este de a se aduna acolo. 
Cu această  chestiune nu ştiu dacă  satisfacem si dacă  nu o să  avem probleme în continuare. 

D1 Primar - cantitatea de ap ă  va fi diminuată . 
D1 Diaconu V.- are c ădere undeva apa de acolo? decât în Bârlad. 
D1 Primar - o parte duce spre Bârlad, iar o parte intr ă  pe 
D1 Diaconu V. - colectorul principal de pe Stefan cel Mare? 
D1 Viceprimar, Pintilie D.- avem un tronson pe Fdt Bran care duce c ătre acea sta ţie de la 

Costache Conachi de la primul c ămin pe o distanţă  de 40m până  la primul cămin de pe Fdt. 
Bran este colmatat nu putem face nimic, de aceea pe acesta îl vom înlocui pentru c ă  va asigura 
posibilitatea ca apele pluvial ă  să  ajungă  în acel bazin unde erau pompele si de acolo 
gravitaţional se vor descărca către râul Bârlad, iar de pe str. Costache Conachi avem un 
tronson de 50 m si asigurăm continuitate, există  scurgerea de la baza digului până  în râul 
Bârlad, pentru scurgerea apelor pluvial tot c ătre râul Bârlad. 

D1 Primar - este posibil ca nu toat ă  apa să  fie captată  pe cele două  modificări pe care noi 
le facem în zonă, dar cu siguranţă  cantitatea de ap ă  va fi redusă  considerabil. Avem deja acolo 
un proiect care se va finaliza cu pompe care s ă  arunce apa direct în Bârlad. 

D1 Papuc P. - de aceea am spus c ă  tot facem investiţii acolo, un bazin de acumulare care 
să  ducă  automat cu pompele devers ăm în Bârlad. 

D1 Primar - la acest moment, conducta aceea care ducea în bazinul despre care spune ţi 
dumneavoastră  există  dar este colmatat iar în conduct ă  este beton si atunci tăiem si înlocuim. 

D1 Papuc P. - de ce aţi luat din fondul de rezervă  a Consiliului 36000? Chiar nu mai sunt 
bani în buget? 

D1 Diaconu V.- pentru aa ceva este fondul de rezerv ă . 
D1 Primar - atâta timp cât noi am intrat acolo cu lucrare în baza unei hot ărâri a 

Comitetului Situaţii de Urgenţă  nu puteam să  luăm bani din altă  parte. 
D1 Papuc P. - dac ă  satisface situaţia merită  investiţia. 
D1 Primar - acel bazin care exist ă  la acest moment, coloana care alimenta bazinul este 

înfundată, noi asta înlocuim si va mai exista ca la un anumit nivel pompele vor porni. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedi e de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
MtiGhiorghi 	 Fo7che  
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