ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCALPROCES - VERBAL
ŞEDNŢA ORDINARĂ
26.07.2018
Încheiat astăzi, 26.07.2018, în cadrul şedinţ ei ordinare a Consiliului Iocal al Municipiului Tecuci,
care are Ioc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600.
D1. Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - declar ă deschise lucr ările sedintei si dă cuvântul
domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - la sedinta de ast ăzi participă 17 consilieri locali din totalul de
18, lipseste motivat domnul consilier Diaconu Vasile - drept pentru care sedinta Consiliului Local, de ast ăzi,
este statutar ă.
D1 Presedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi- precizeaz ă că a fost la map ă procesul-verbal de la şedinţa
extraordinară a Consiliului Local din data de 17.07.2018.
D1 Presedinte de Sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 17.07.2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 17.07.2018.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru i 3 ab ţinere( d-na Dumbravă A.R., dl Oancă S.V si dl Mîrza V.C.).
D1. Presedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - d ă cuvâritul domnului Primar pentru a da citire dispozi ţiei
de convocare a sedintei de ast ăzi.
D1 Primar - d ă citire Dispozi ţ iilor de convocare nr. 834/ 20.07.2018, cu urm ătoarele proiecte de hot ărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ţ ie a bugetului centralizat aI U.A.T.
Municipiul Tecuci pe trimestrul 112018.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul
Tecuci ş i n-iodificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T.
Municipiul Tecuci, pe anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata tarifelor de închiriere practicate comercian ţilor si
agen ţ iior economici de c ătre Societatea PIE ŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci, pe perioada în care ace ştia îi
încetează activitatea econoinic ă datorită lucrărilor de reabilitare a acoperiu1ui din Pia ţa Centrală.
4. Proiect de hot ă râre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
adrninistrare a domeniului public si privat din Municipiul Tecuci nr. 509/28.03.2018.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adi ţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii din
cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, încheiat cu Societatea
Compania de Utilităţi Publice, cu privire la modificarea suprafe ţelor de teren din domeniul public i privat ale
U.A.T. MLlnicipiul Tecuci pe care se efectueaz ă Iucrări de salubrizare manual ă si mecanizată si aprobarea
Anexei nr. 2 la prezenta hot ărâre cu privire Ia completarea Contractului de delegare a gestiunii nr.
35960/30.06.2017, în vederea încheierii Contractului de prest ări servicii publice pentru activit ăţ ile de
sa l u bri zare 6. Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţ inârid
domcniului privat al Municipiului Tecuci c ătre domnul Arhire Felix Corneliu.
7. Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţ iiiând
(lOmCfliLillii privat al Municipiului Tecuci c ătre domnul Mihai Iulian.
8. Uroiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului
Creterea eficien ţei energetice a ciclirilor
publicc clin Municipiul Tecuci - coala Girnnazial ă nr. 10 Dimitrie Sturdza str. 1 Decembrie 1918, nr. 26,
localitatca Tecuci, jude ţul Galaţi i a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finan ţării acestuia în caclrul
l >rognl!llulLIi Opera ţ ional Regional 2014 -2020, Axa prioritar ă 3. 1 .B.

9. Proiect de hot ărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere
iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 35 Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi.
10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unui teren în
suprafaţă de 88,38 mp si 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 800 mp de teren situat în
municipiul Tecuci
11. Informări, interpelări, petiţii.
- Raportul follow-up nr. 53058/ 31.05. 2018 si Decizia nr. 24/2015/4/25.06.2018 a Camerei de Conturi
Galaţi.
Se completeaz ă ordinea de zi cu Dispozi ţia nr. 853/24.07.2018 cu urm ătoarele proiecte de hot ărâre:
1 .Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local cu privire la realizarea investi ţiei
Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriu de specialitate (policlinica) Spitalul Municipal
Anton Cincu, mun. Tecuci, jud. Gala ţi, prin finanţare prin Programul Opera ţional Regional, ap. 8, P1 8. 1,
operaţiunea A.
2.Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local cu privire la realizarea investi ţiei
Montarea corpurilor de iluminat LED prin înlocuirea celor existente si utilizarea surselor regenerabile de
energie (panouri fotovoltaice) în mun. Tecuci, jud. Gala ţi, prin finanţarea prin Programul Operaţional
Regional, ap.3, P1 3.1, operaţiunea C.
D1 Papuc P. - iar au ap ărut proiecte de hot ărâre în ultimul moment am spus c ă la sedinta ordinară.. ca să
putem să întreb ăm,sau să putem să chemăm si noi salariaţii, oamenii care pot s ă ne dea un răspuns ca s ă putem
şti şi noi nite elemente.
D1 Primar - domnul consilier am considerat c ă este de bun augur completarea ordinii de zi atâta timp cât
aceste proiecte vizeaz ă investiţii în Municipiul Tecuci si aceasta a fost ini ţiativa colegilor notri de la PMP.
D1 Papuc P. - este foarte bine, ini ţiativa o apreciez, dar am spus la o sedintâ anterioar ă că dacă este
ordinară .. . dar dacă necesită rapiditate sunt de acord.
Nu mai sunt interven ţii.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea de mai sus.
Se îRregistreaz ă unanimitate de voturi pentru
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea contului de execu ţie a
bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 11 2018.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi - dă citire proiectului de hot ărâre.
D-na Dumbravă A. - as dori si eu ni şte clarific ări pentru punctul unu de pe ordinea de zi, nu sunt trecute
cheltuielile în mod detaliat cum erau la celelalte proiecte de hot ărâre si nu stim cât sunt exact cheltuielile de
personal.
DI Primar tocmai de aceea doamna şef contabil este aici si as ruga-o s ă răspundă pentru ce a prezentat
în material_
D-na Cristea M., sefServiciu! Buget Contabilitate - la capitolul 10 sunt trecute aici din total cheltuieli.
D-na Dumbravă A. - am înţeles, ce ne pute ţi spune despre cei 10% pentru investi ţii?
D1 Viceprimar, Pintilie D.- cei 10% sunt în curs de a fi pl ătite, nu po ţi plăti în avans o lucrare.
D1 Pr imar - din bani publici nu se pl ătesc în avans, începând de Iuni se vor deschide înc ă două şantiere
în Municip iul Tecuci.
D-na Dumbravă A. - să înţeleg că nu vor fi doar 10% din veniturile Prim ăriei pentru investi ţii.
[)l Vi ceprimar, Pintilie D.- r ăspunde nu
D-na Cristea M. - sunt doar pl ăţi pentru ce s-a executat pân ă acurn.
D-na Dumbrav ă A. - ce facern referitor Ia cei doar 65% care s-au strâns fa ţă de anul trecut?
D-na Cristea M. - într-adev ăr aici este 65%, dar este datorit ă faptuiui că anul trecut se încasau prin noi ş
salariilc la învăţământ, dar de Ia 0 l ianuarie accstea nu mai sunt veniturile noastre, dar venituri proprii dac ă vă
uilati proce lItLil este 120%.
Dl Pi irnar - "as dori s ă cornpletez varianta cu înv ăţărnântul, bugetul pe care noi 1-am structurat pcntru
durnncavostr ă având experien ţa din 2015, 2016 s ă şti ţi că prin institu ţ ia Prim ăria oraş ului se circulau ş i banii
provcnili pntru institu ţiile de înv ăţă rnânt, dar începând cu anul 2018 aceti bani flU rnai apar în buget.
Nu inai sunt interven ţii.
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Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru, 1 ab ţinere ( dl Papuc P.) ş i 2 ,,împotriv ă ( dl Andriuţă G. si d-na
Dumbravă A.R.)
Se trece la punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului local de
venituri si cheltuieli aI U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investi ţii publice pe
grupe de investi ţii si surse de finan ţarc al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D-na Dumbrav ă A. - conform prognozei dumneavoastr ă sunt în jur de 600 si ceva de miliarde în 2019
prognozat, în 2020 cinci sute si ceva, în 2021 patru sute si ceva de miliarde. Vreau s ă ştiu de ce sunt aceste
sume faţă de anii anteriori?
D1 Primar - acest proiect a avut drept baz ă doar previzionarea unei sume de bani pentru anul 2019, nu
are nici un fel de efect asupra anului 2018 în care ne afl ăm, ni se cere pentru demararea procedurilor de
achiziţionare a surselor de finan ţare pentru un astfel de proiect sume alocate pentru anul 2019. Bugetul anului
2018 nu are nimic de suferit din acest proiect, doar defalcarea unor sume pe anul urm ător 2019, 2020.
Nu iriai sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru, 1 ab ţinere ( d1 Papuc P.) şi 2 ,,împotrivă ( dl Andriuţă G. si d-na
Dumbravă A.R.)
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind scutirea de la plata tarifelor de
închiriere practicate comercian ţilor si agenţilor economici de c ătre Societatea PIE ŢE PREST TEC
S.R.L. Tecuci, pe perioada în care acetia îi înceteaz ă activitatea economică datorită lucrărilor de
reabilitare a acoperiului din Pia ţa Centrală.
Pre şedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P. —aici as vrea s ă vin cu o completare, ar trebui s ă se facă un tabel cu to ţi cei care într-adev ăr
sunt afectaţi de această chestiune care este fa ţă de cei care nu sunt afecta ţi.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- se va face pe tronsoane.
Dl Papuc P. - tocmai de aceea pe perioade s ă se stabileasc ă concret si la obiect, de exemplu pe trei Iuni
de zile se repară tronsonul cu 10 tonete, aceea s ă fie, că altfel intră unul de mai multe ori si o să apară discuţii si
prob leme.
D1 Primar - cel mai mare impediment pe care îI avem este vremea, dat fiind faptul c ă se lucrează Ia
în ălţ ime nu ai cum s ă ai pretenţii ca oamenii aceia s ă stea ag ăţaţi. Noi ne-am fi dorit doar dou ă săptămâni
pentru fîecare tronson în parte, o s ăptămână a plouat tot timpul si se alunecă pe acea suprafa ţă de sendifi ş si nu
ai voie, cei de la organismele de stat te caut ă si verifică dacă desfaori activitate deasupra si altă activitate
dedesubt ş i sunt nite amenzi extraordinare.
Dl Papuc P. - eu am spus c ă sunt bune tabelele.
D1 Primar - cei de la Pie ţe Prest au tabele cu cei care sunt afecta ţi pentru că normal aici vor fi afecta ţi
inclusiv cei din piaţa de haine, noi avem investi ţia doar pe tronsonul pieţei de zarzavat si partea de mobil ă.
Dl Papuc P. - mi se pare pertinent proiectul, bine venit, dar trebuie s ă avem nite tabele.
Dl Viceprimar, Pintilie D.- ei au primit o notificare îri momentul în care au f ăcut organizarea de şantier,
fiecare corriercjant din acea zon ă care să stie clar.
Dl Papuc P. - este foarte bine.
N u irai sunt interven ţii.
Se su purie la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Sc trcce la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind completarea contractului de
(lelcgarc a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Municipiul
Tccuci nr. 509/28.03.2018.
Preş c dintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, d ă citire proiectului de hot ărâre.
11 l>rmar - este o m ăsură a Camerei de Conturi nr. 24/20 1 5 care ne oblig ă să avem astfel de contracte.
Nu m ai sunt interven ţii.
e sti pune Ia vot proiectul de hot ărâre.
c îiit-egistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
3

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind aprobarea Actului adi ţional nr.3 la
Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr.
35960/30.06.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilităţi Publice, cu privire la modificarea
suprafeţelor de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. Municipiul Tecuci pe care se efectueaz ă
lucră ri de salubrizare manual ă si mecanizată si aprobarea Anexei nr. 2 la prezenta hot ă râre cu privire Ia
completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017, în vederea încheierii Contractului
de prestări servicii publice pentru activit ăţile de salubrizare.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P. - aici as dori s ă întreb, mai func ţionează C.U.P. -ul?, am văzut că Curtea de ApeI a respins
desfiinţarea Ecoprest si rămâne ca s ă îi reia activitatea Ecoprestul, deci obiectul de activitate al CUP-ului, nu
ştiu de aceea vreau o informare pe aceast ă tem ă.
D1 Primar - este o hot ărâre judecătoreasc ă rămasă definitivă?
D1 Papuc P. - nu stiu, întreb.
D1 Primar - pe re ţelele de socializare a venit o astfel de informa ţie, iar la acest moment în Municipiul
Tecuci serviciul de salubrizare este al Companiei de Utilit ăţi Publice, iar partea de administrare a Cimitirelor si
zonelor verzi este o alt ă firmă.
D1 Papuc P. - de aceea întreb, o s ă fie acţiune faceţi mai departe pentru c ă Primăria o să facă mai
departe, iar în situa ţia în care nu a acceptat dizolvarea si aţi văzut că percepe s ă dea înapoi lichidatorul 52000
lei, toate cheltuielile si penalităţile... de aceea întreb ce se va întâmpla dac ă v-aţi făcut sau face ţi vreun demers
în acest sens.
Dl Viceprimar, Pintilie D.- ,,C.U.P. - ul va cere insolven ţa în instanţă.
D1 Papuc P. - foarte bine, am v ăzut si vreau să ştiu dac ă dumneavoastră faceţi demersurile.
Nu rnai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei
suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci c ătre domnul Arhire Felix
Corneliu.
Pre şedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se îRregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei
suprafeţe de teren apar ţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci c ătre domnul Mihai Iulian.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se îrzregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind aprobarea proiectului Cre şterea
cfcicn ţei energetice a cl ădirilor publice din Municipiul Tecuci - coala Gimnazială nr. 10 Dimitrie
Sturclza str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, jucle ţul Galaţi i a cheltuielilor legate de
I)r()icct, Îfl vederca finan ţării acestuia în cadrul Programului Opera ţional Regional 2014 -2020, Axa
I)rioritră 3.1.B
Pre ş dinte1e de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, d ă citire proiectului de hot ărâre.
Dl Papuc P. - dac ă poate s ă mă lămurească Ia Dimitrie Sturdza ştiu c ă am aprobat chiar o reabilitare
totalâ acurz-i venim cu eficientizarea energetic ă.
1)1 Primar - doamna Constantin v ă poate explica mult mai bine ce se întâmpl ă acolo, o schirnhare de
legisla ţ ic, să şti ţi că la Dimitrie Sturdza sunt proiecte separate deoarece exist ă corpul principal cel care este
irionumcnt istoric, dup ă aceea sala de sport ş i corpul nou deci ele sunt proiecte scparate curn ar veni.
l)-na Constantin R, sef Birou Fonduri Europenc —tot proiectul face parte din Creterea eficien ţei
cnertctice fac referire Ia sala de sport si corp atelierc deci nu are absolut nirnic cu corpul monurncn( istoric
is(fl siinl depuse pe axa 3 - sunt diferite nu au nici o lcg ătură unele cu alteie, iar singura diferen ţă carc apare
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este c ă în urma verific ării la Minister au considerat c ă 1760 lei trebuie s ă îi trecem pe cheltuieli neeligibile,
astfel au crescut veniturile cu 1 760 si s-a diminuat contribu ţia de 2% .
Nu mai sunt interven ţii.
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 aprobarea indicatorilor tehniceconomici pentru obiectivul Extindere iluminat pnblic zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918, nr.135
Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, d ă citire proiectului de hot ărâre.
Dl Papuc P. - este de o necesitate maxim ă.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind constituirea unui drept de
snperficie cu titlu gratuit asupra unui teren în suprafa ţă de 88,38 mp si 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. Galaţi, pentru o suprafaţă de 800 mp de teren situat în municipiul Tecuci.
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 11 aI ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind acordul de principiu al
Consiliului Local cu privire la realizarea investi ţiei Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea
ambulatoriu de specialitate (policlinica) Spitalul Municipal Anton Cincu, mun. Tecuci, jud. Gala ţi,
prin finantare prin Programul Opera ţional Regional, ap. 8, P1 8.1, opera ţiunea A.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se îuregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 12 a1 ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind acordul de principiu aI
Consiliultzi Local cu privire Ia realizarea investi ţiei Montarea corpurilor de iluminat LED prin
înlocuirea celor existente si utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice) în mun.
Tecuci, jud. Gala ţi, prin finan ţarea prin Programul Operaţional Regional, ap.3, P1 3.1, opera ţiunea C
Pre şedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
Dl Primar - aici trebuie s ă fim foarte aten ţi si trebuie adus la cunotin ţa tuturor c ă este un pic ambiguu
pcntrii cei care vor s ă investeasc ă în sistemul de iluminat, numai c ă trebuie s ă precizăm că la acest moment
suntem într-un proces.
Dl Mîrza C.V. —putem sta lini ştiţi sunt cauze comerciale.
Dl Primar - putem sta lini ştiţi si să ata ăm alături de stâlpii existenţi alţi stâlpi?
Dl Mîrza C.V. - înlocuirea lor, i-am putea înlocui.
D-şora Secretar - dar nu putem interveni pe re ţea atât timp cât suntem în litigiu.
[)-na Diaconu M.- îi ia investi ţia ş va rămâne investiţi a pe proiectul nou.
F)l Mîrza C.V. - poate între timp se încheie litigiul.
1)! Primar - procesul este de lung ă durată si uzură si cheltuial ă, eu mi-as dori s ă se termine cât mai
rcpcdc. Iu sunt de acord cu investi ţia
1)1 (>anc ă S.V. - cine se va face responsabil de situa ţia în care municipalitatea va fi ob!igat ă să
pltcasc?, cineva trebuie s ă răspundă.
l )-ni Dumbravă A. - stabi1ete instan ţa.
Dl Ipuc P. - cine a încheiat contractele.
Dl Vceprimar, Pintilie D.- acte!e adi ţionale că nu au respectat ace1ai regim juridic pe care Ia suportat
COl11tIct ii l
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D1 Primar - problema sunt actele adi ţionale, aceasta a plecat de Ia actele adi ţionale care a dus la sistarea
plăţii si a contractului de baz ă aa cum este firesc. Din ceea ce am ca informa ţii mai dureaz ă si ne este din ce în
ce mai greu.
D1 Oancă S.V. - vă dau o informaţie care poate o ave ţi si dumneavoastră referitor la Muntenia Sud mai
are 49% participa ţ ie statul, iar societatea aceasta va avea mari probleme si nu doar contractul nostru cu
Romluxull.
D1 Primar —noi ne judec ăm cu o firmă privată Romllux Lighting, iar iluminatul stradal nu o s ă fie exclus
dintr-un oras.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune 1a vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 13 aI ordinii de zi: Inform ări, interpelări, petiţii.
D-na Dumbravă A.R.- s-a încheiat în toamna anului 2016 un contract cu o firm ă din Braov pentru
realizarea Registrului Spaţiilor Verzi, dacă vreţi să ne spuneţi ce s-a mai întâmplat cu el - se lucreaz ă la el sau
este finalizat.
D1 Primar - contractul este finalizat, U.A.T. Municipiul Tecuci are Registrul Spa ţiilor Verzi la început a
venit o firmă care a fost dorită de o administraţie se discuta de o valoare, noi am f ăcut acest Registru al
Spaţiilor Verzi la o altă valoare mult mai mică, dar fostul sef de birou, domnul Miron, v ă poate da mai multe
detalii acetia au fost profesioniti proveni ţi din ingineri silvici majoritatea dintre ei. Registrul Spa ţiilor Verzi
ne este necesar la majoritatea proiectelor pe care le avem în principal la cele care privesc parcurile, zona
central ă a orasului. In Registrul Spaţ iilor Verzi să stiti că avem cam tot ceea ce înseamn ă copac de orice fel de
soi, spaţ iile verzi sunt foarte bine determinate, iar dac ă se taie un copac eti obligat s ă aezi la loc altul. Este
finalizat dar nu ştiu preţul.
D1 Militici G.- mai avem o informare si dă citire acesteia.
- Raportul follow-up nr. 53058/ 31.05. 2018 si Decizia nr. 24/2015/4/25.06.2018 a Camerei de Conturi
Galaţi.
Dl Primar - este foarte important ă aducerea la cuno ştinţă a acestor m ăsuri ale Camerei de Conturi
deoarece din ce în ce mai mult, poate dumneavoastr ă aveţi mai multe detalii, dar s ă stiti că vechea administraţie
cheam ă din ce în ce mai des Consiliul Local în instan ţă alături de domnia sa.
D1 Papuc P. - poate o s ă ne chemaţi si dumneavoastr ă, nu e mare lucru.
D1 Primar - staţi Iiniştit.,,
D1 Papuc P. - este bine s ă prevenim.
Dl Oancă S.V.- este trist c ă la noi în oras fiind un municipiu destul de mic stăm si ne facem dosare
penale. Vreau s ă vă spun că am avut ocazia s ă asist la o întâlnire neoficial ă a consilierilor locali de la Roma.
Dumnealor au achizi ţionat o microhidrocentral ă dar cu toţii au contribuit, nu s ă facă dosare penale, ş i oraşul are
asigurat iluminatul public, curentul electric pentru şcoli si spitale. Iată ce probleme se dezbat în alte zone. Poate
luăm în calcul si poate avem specia1iti în Prim ărie care ar putea socoti dac ă ar suporta o microhidrocentral ă, nu
c foarte scump ă si atunci nu mai depindem de nimeni la factura Ia curent electric, iat ă că alţii au putut.
D-na Gologan L.- vreau s ă interpelez, dac ă se poate.
Dl M ilitici G. - d ă cuvântul doamnei Gologan.
[)-na Gologan L.- Ca manager aI Casei de Cultur ă am depus un Plan Cultural care nu s-a reg ăsit în
accastă şcdinţă si dei mi s-a spus din culise c ă nici unul din planurile culturale - nici al Muzeului, Prim ăriei nu ar ri rost introduse ast ăzi, mă interesează strict ceea ce ţine de activitatea Casei de Cultur ă pentru c ă ea se
afl ă în p ţ•()ximitate, ceea ce înseamn ă că s-ar putea c ă dacă se întârzie foarte mult activit ăţile care se ţ ineau în
luna august, septembrie, chiar în octombrie s ă nu se fac ă, ceea ce nu ar fi din culpa mea. Vreau s ă încerc s ă
în ţcicg da ă Consiliul Local dorete s ă facem cultur ă, dacă ţine si de atenţia dumnealor pentru cultur ă şi de
inodalitatc în care putem merge înainte.
1)1 ljrnar —ceea ce îmi spune ţi dumneavoastr ă va fi analizat, exist ă la nivelul Corisiliului Local o
comixic dc cultură presupun c ă acolo aţi ridicat pentru prima oar ă această problemă. Proiect de hot ărrc ca si
piopuncrc eu nu am văzut, într-adevăr au fost câteva propuneri, a ţ i revenit a doua zi cu alt ă propunerc ain spus
să vc(lcin ce vor spune si membrii comisiei de cultur ă a Consiliului Local, ne putem aeza la o inas ă a
ra(aivclor undeva s ăptămâna viitoare si cu siguran ţă aa cum acest Consiliu a sprijinit cam tot cc înscarnn ă
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activitate cultural ă cred c ă vor fi sprij inite activit ăţile culturale si pe trirnestrul IV a anului 2018. Dac ă si cei din
comisia de cultură si cei din Aparatul de Specialitate, m ă refer în principal la Direc ţia Economic ă vor fi si ei de
acord cu modific ările pe care le dori ţi dumneavoastr ă, cu o parte din ele poate suntem si noi de acord pentru c ă
sunt destule investi ţii în Municipiul Tecuci si trebuie să fim foarte aten ţi că se vor finaliza în anul 2018 si nu va
fi puţin.
D-na Gologan L.- dac ă există o comisie de cultur ă eu ateptam s ă fiu chemat ă.
D1 Primar - eu aa ştiu că există o comisie de cultur ă.
D-na Dumitriu G. G. - dac ă îmi permiteţi la comisie nu a ajuns nici un PIan cultural al dumneavoastr ă
pentru a îl studia si să îl putem dezbate, inten ţionăm să vă chem ăm la o sedintâ săptămâna viitoare, marţi, si o
să avem în vedere.
D-na Gologan L.- mai trebuiesc corectate pentru c ă angajaţii Casei de Cultură au fost nu pe competen ţă
adui acolo.
D1 Primar - pute ţi să mai repetaţi o dată doamnă ceea ce aţi spus ,?
D-na Gologan L.- este o greea1 ă a contabilei si ar trebui s ă o corectăm.
D-na Dumitriu G. G. - nu vreau s ă intru în discuţii contradictorii, dar dumneavoastr ă ca manager nu
puteţi aduce un Plan cultural neverificat.
Nemaifiind alte discu ţii, preedinte1e de sedintâ declar ă închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.
DD

Preşedi e de şedinţă,
MtiiGhiorghi

Secretar U.A.T.,
Fotache Valerica
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