JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

..

PROCES - VERBAL
ŞEDINŢA ORDINARĂ
29.08.2018
Încheiat ast ăzi, 29.08.2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci,
care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600.
D1. Preedinte de sedintà, Militici Ghiorghi - declar ă deschise lucrările sedintei si dă cuvântul
domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa.
Domnul Manolache Vasile care ţine locul domnioarei Secretar, Fotache Valerica - din totalul de 18
consilieri locali în funcţie sunt prezenţi 17, 1ipsete motivat domnul consilier Oanc ă Samir Vasile - drept pentru
care sedinta Consiliului Local, de ast ăzi, este legal constituit ă.
D1 Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi- precizeaz ă că a fost la map ă procesele-verbale de la şedinţele
de îndată a Consiliului Local din data de 13.08.2018 si 23.08.2018.
D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 13.08.2018.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 13.08.2018.
Se înregistreaz ă 16 voturi pentru i 1 ab ţinere( d-na Diaconu P.M.. - nu a participat la acea edin ţă).
D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 23.08.2018.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 23.08.2018.
Se înregistreaz ă 8 voturi pentru i 10 ab ţineri( Andriuţă G., Bulhac C. Cîmpanu T., Diaconu V.,
Dumbravă A. R., Oancă S. V. , Matei D. L., Mîrza V. C., Lovin V. O. si Papuc P. - nu au participat la acea
edinţă).
D1. Preedinte de sedintâ, Militici Ghiorghi - d ă cuvântul domnului Primar pentru a da citire dispozi ţiei
de convocare a sedintei de ast ăzi.
D1 Primar - dă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 946/ 24.08.2018, cu urm ătoarele proiecte de hotărâre:
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 si surse de finanţare
al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finan ţării cheltuielilor cu Serviciul Public de Salubrizare al
Municipiului Tecuci pe trimestrul 111 si IV al anului 20 18, de la bugetul local, din alte venituri bugetare.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la H.C.L. nr.58/22.03.2018 privind aprobarea
Programului de activit ăţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018.
4. Proiect de hot ărâre privind completarea H.C.L. nr. 7/ 15.01.2018 - stabilirea consumului lunar de
carburanţi pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci.
5. Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unei locuinţe convenabile proprietatea U.A.T.
Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorit ăţi pentru locuinţele A.N.L. în Municipiul
Tecuci.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării prin licitaţie publică a unor imobile(terenuri),
aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Ferdinand I.
8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ
Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în func ţia de director executiv al
Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
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9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Vîrl ănuţă Constantin în funcţia de director
administrativ al Societăţii Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci.
10. Proiect de hot ărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea General ă a
asociaţilor la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L.
11. Informări, interpelări, petiţii.
* Informare privind Raportul asupra activit ăţii asistenţilor personali pe semestru I al anului 2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru
Se trece la punctul 1 al 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 investi ţii publice pe
grupe de investi ţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi - d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- sunt ceva probleme la proiectul acesta, din Expunerea de motive si din Raportul de
specialitate s-a pierdut din vedere nite sume aici la tabelul acesta în care se face propunerea pentru rectificare,
încă nu am înţeles foarte bine, s-au luat alte date ini ţiale si propunerile rectificate trebuie rectificate la rândul
lor, din ce am înţeles influenţele plus si minus, plus vorbim de influen ţele ca sume totale adic ă sunt corecte.
Vorbim de 1 lmii lei pentru dezvoltare si 8921 mii lei pentru funcţionare, acum nu stiu exact cum o s ă
proced ăm propriu-zis documentaţia trebuie modificat ă, dau cuvântul doamnei s ă ne explice despre ce este
vorba.
D-na Cristea M., sef Serviciu Buget Contabilitate - practic s-au preluat greit în tabelul de detaliere a
veniturilor partea de venituri ini ţiale care a fost la ultima rectifieare.
D-na Lovin V.O. - mai bine zis capul este corect, dar ce vine dedesubt a fost preluat greit.
D-na Cristea M. - este o greseal ă de redactare.
D-na Lovin V.O. - trebuie men ţionat si va fi modificat, pe prima pagin ă este greit.
D1 Papuc P.- când îl ave ţi corect atunci îl promov ăm.
D1 Diaconu V.- cu menţiunea că vor trebui refacute tabelele cu subcapitolele aferente, adic ă în loc de
venituri curente unul plus doi de fapt este unul plus doi plus trei si trebuie corelate si cu propunerile de
rectificare, este complicat ca acum s ă luăm fiecare sumă în parte trebuie corelate si din alineatul unu H.C.L.-ul
acesta din 02.08 care nu este corect trebuie modificat, capul de tabel este corect dar acum dac ă votăm în
condiţiile acestea.
D-na Cristea M. - propunerile cu inf1uen ţe sunt corecte.
D1 Papuc P.- as mai avea eu de venit cu o întrebare : Cum a ţi făcut dumneavoastr ă estimările pe anul
2019, 2020, 2021? În 2019 estimaţi că veţi încasa sau se va rectif1ca cu 72 mii lei, în 2020 cu 47 mii, deei
scade, în 2021 cu 42 mii, iar scade, deci la anul estimarea este c ă va crete veniturile. De ce în 2021 scade? In
loc să crească scad, nu înţeleg. Noi votăm aici dar trebuie s ă stim si ce votăm.
D-na Cristea M. - la estim ări s-a făcut modif1care din cauza lucr ărilor si proiectelor de la investi ţii care se
întind pe mai mulţi ani si a trebuit s ă o propunem.
D1 Diaconu V.- practic este o prognoz ă.
D1 Primar - ele sunt estim ări.
D1 Papuc P.- vreau s ă ştiu criteriile care au stat.
D1 Primar - în principal este faptul c ă avem pe anul 2019 parte din cheltuielile anului 2018 din
obiectivele noastre de investi ţii se vor duce pe 2019, de aici apar acele estim ări.
D1 Papuc P.- p ăi scad în loc s ă crească?
D1 Primar - este firesc dac ă ar fi fost s ă facem într-un trend ascendent aceste prognoze ar fi însemnat în
2019 să avem lucrări de investiţii multianuale atât de mari încât s ă depă im orice previziune a anului 2019 s ă ne
ducem până în 2020. Noi vorbim la concret pentru c ă în 2019 vom avea de finalizat ceea ce am început în 2018,
avem ea1onare de pl ăţi pe obiectiv de investi ţii si pentru 2019 si de aici apare acea previziune a Serviciului
Contabilitate. Cel mai mult, exact ce spunea ţi i dumneavoastră la începutul anului si când noi v-am prezentat
obiectivele noastre de investi ţii pe anul 20 1 8 este un an foarte bogat în aceste investi ţii cu sume foarte mari pe
care nu le vom putea achita pe toate în 2018 si ne vom duce cu ele si în 2019. Nu putem să gândim că în 2019
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vom avea proiecte de investi ţii atât de mari încât o s ă trebuiască să ne ducem cu previziuni foarte pozitive
pentru 2020 si 2021. Noi am gândit exact ceea ce avem la acest moment început si care trebuie finalizat din
venituri proprii.
D1 Diaconu V.- am facut preciz ări din partea comisiei, dar acum vreau s ă spun un punct de vedere
referitor la aceast ă rectificare. Aa cum este scris aici în Expunerea de motive si în Raportul de specialitate se
urmărete asigurarea fondurilor necesare func ţionării în interesul colectivit ăţii locale, dup ă părerea noastr ă
interesul colectivit ăţii locale este s ă se facă cât mai multe investi ţii ceea ce prin rectificarea aceasta nu este
asigurat, ci din contr ă, as spune c ă la un nivel minim de plus 11 mii lei pe când la veniturile de func ţionare
vorbim de salarii este de 8922 mii lei(adic ă 89 miliarde lei vechi). Cum discutam si la comisie este vorba de
prognoze nu este sigur c ă se vor încasa aceti bani, problema mare este c ă până Ia data de 31.07.2018 am
înţeles că s-au încasat în jur de 13 milioane 519, ceea ce face ca pu ţin probabil să încasăm până la sfâritu1
anului toate sumele. Suntem nemul ţumiţi si de faptul că noi am mai precizat, vorbeam de etapa a doua de
plombări, sunt străzi pe care efectiv nu se mai poate circula, poate era cazul ca acum s ă prevedem nite sume
pentru acest lucru, suntem în septembrie deja si tot anul acesta am circulat cum am putut pe nite str ăduţe care
sunt pline de gropi.
D1 Primar - vizavi de plomb ări Serviciul Achizi ţii deja a făcut un caiet de sarcini, noi mai aveam 250 de
mii de lei rămase de Ia primele plomb ări pe care le-am efectuat în prim ăvară vom suplimenta aceste sume si
tocmai de aceea nu va fi o atribuire direct ă, ci va fi prin licitaţie acest obiectiv noi preconiz ăm că vom avea
nevoie de 450 până în 500mii lei, dar ceea ce este posibil s ă ne întâlnim cu o problemă pe care mulţi o vorbesc
dar puţini o pun la socoteal ă - lipsa forţei de muncă în firmele de profil, firme care pot face astfel de lucr ări
sunt prinse cu aceste obiective ale noastre de investi ţii în Municipiul Tecuci. Eu sper ca până la sfâritu1 lunii
octombrie s ă putem finaliza si plombările, dar totul depinde de firmele care se vor înscrie la licita ţie si care vor
face aceast ă lucrare. Indiferent c ă firma va fi de la P1oieti, Bucureti vor folosi doar sta ţiile de asfalt din Tecuci
care nu ştiu dacă pot satisface cerinţele noastre, aici este problema cea mai important ă a lipsei firmelor care ar
putea să facă această lucrare. Este posibil ca cei 9,18 Km de asfalt pe care i-am câtigat pe acest program de
PNDL, procedura de atribuire se apropie de final au fost foarte multe discu ţii si s-a ajuns la comisia de analiz ă a
contestaţiilor, acolo sunt două grupe a câte trei fîrme, i cred c ă vor folosi i Galaţiul la activităţile Municipiului
Tecuci, de aceea v ă spun că sunt firmele care veneau de obicei si executau lucrări în Municipiul Tecuci dar care
vor fi prinse cu lucrări mult mai bănoase ca să le spunem aşa. Să sperăm că vom găsi firme care se implic ă în
aceste plombări, într-adev ăr Tecuciul arat ă destul de rău la suprafeţele de rulare.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot amendamentul domnului Diaconu Vasile de refacere a tabelelor din expunerea de motive
si raportul de specialitate.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu amendamentul de mai sus.
Se înregistreaz ă 10 voturi pentru şi 7 ,,abţineri( dl Andriuţă G., dl Diaconu V.,d-na Dumbravă A.R.,
d-na Lovin V.O., dl Matei D.L., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea finan ţării cheltuielilor
cu Serviciul Public de Salubrizare aI Municipiului Tecuci pe trimestrul 111 si IV al anului 2018, de la
bugetul local, din alte venituri bugetare
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Andriuţă G. - dacă totuşi ne-am mutat de la Br ăila la Galaţi de ce cheltuielile au crescut cu 38%?
D1 Primar - tona de gunoi la Galaţi este de 100 lei si vreau să vă spun că această mutare nu se va opri
aici, ne vom duce la Vaslui pentru c ă Rampa de la Galaţi nu va putea s ă ia cantitatea pe care noi o ducem, neam înţeles o perioad ă de timp la costurile pe care le vede ţi si dumneavoastră. Am mai achiziţionat un cap
tractor si o semiremorc ă asa cum am stabilit, încerc ăm să diminuăm aceste cheltuieli. Aa cum a ţi văzut si
dumneavoastră în proiectul de rectifîcare a bugetului cheltuielile cu deeuri1e ajung undeva la 1, 5 milioane,
cantitatea de gunoi produs ă de Municipiul Tecuci este una foarte mare, dar sunt si aceste luni inclusiv
septembrie va fi cu cantitate mare.
D1 Diaconu V.- problema principal ă este necolectarea taxei de salubrizare care este de 48%, ini ţial era
vorba că taxa de salubrizare asigur ă întreaga fînanţare a C.U.P. - ului în ceea ce privete...
D1 Primar - nu este posibil aa ceva, niciodat ă nu a fost...

D1 Diaconu V.- au fost discuţii că Curtea de Conturi nu accept ă să mai dăm din bugetul local spre
salubrizare.
D1 Primar - banii pe care îi avem nevoie pentru rezolvarea problemelor de salubrizare sunt tocmai din
bugetul local, deci pentru a putea...
D1 Diaconu V.- acum da, pentru c ă nu s-a încasat taxa de salubrizare.
D1 Primar - întotdeauna s ă stiti că s-a ajuns la 68-70%, în cei mai buni ani.
D1 Diaconu V.- din datele prezentate suntem la 48,12%.
D1 Papuc P.- aţi scos-o dumneavoastr ă atunci când era obligatorie si aţi spus că faceţi o concesie.
D1 Viceprimar, Pintilie D. - nu s-a facut concesie, este obligatorie si acum.
D1 Primar - am t ăiat cele mai importante firme care produc gunoi si le-am oferit gratuitate de aceste taxe?
DlPapucP.- nu.
D1 Diaconu V.- vreau s ă spun că în continuare nu sortăm gunoiul că din ceea ce am înţeles staţia de
sortare, pe care am cheltuit ceva bani - nu func ţionează, iar camionul pe care 1-am cump ărat din ceea ce am
înţeles este în repara ţii.
D1 Viceprimar, Pintilie D. - la semiremorc ă s-a rupt opritorul, dar func ţionează.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 10 voturi pentru, 1 împotriv ă ( d-na Lovin V.O.) şi 6 ,,abţineri (dl Andriuţă G., dl
Diaconu V.,d-na Dumbravă A.R., dl Matei D.L., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea anexelor la H.C.L.
nr.58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activit ăţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent
anului 2018
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- as vrea s ă vă citesc din procesul-verbal de când s-a aprobat planul cultural din 22.03 în
care noi ne-am opus atunci si am precizat c ă degeaba aprobăm un plan cultural dacă în proiect nu existau
sumele pentru acel plan cultural, deci este procesul-verbal din 22.03 când s-a aprobat planul cultural. Nu am
fost la sedinta ordinar ă dar din ceea ce am în ţeles a fost doamna manager si a solicitat sume, nu cred c ă
problema principal ă este de management ci de acordarea de sume necesare, redistribuirea aceasta înseamn ă de
fapt o tăiere din ce era, ce s-a mai economisit etc..
D1 Primar - într-adev ăr pe acel plan cultural exista un asterisc jos si se specifica clar c ă în funcţie de
sumele disponibile. Ceea ce presupun c ă s-a omis si este greea1a noastr ă 1ipsete în Raportul de specialitate
cred că acest tabel ca s ă vă explicăm la fiecare cam ce economie s-a facut pe institu ţiile de cultură: Casa de
Cultură, Bibliotecă si Muzeu.
D1 Papuc P.- nu ne intereseaz ă pe noi, ci doar pe dumneavoastr ă.
D1 Primar - nu este adevărat s-a omis, vă intereseaz ă si pe dumneavoastră. Acest tabel care este întradevăr destul de elocvent si îl voi da Preedinte1ui de sedintâ s ă îl citeasc ă.
D1 Papuc P.- l ăsaţi.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 10 voturi pentru şi 7 ,,abţineri( dl Andriuţă G., dl Diaconu V.,d-na Dumbrav ă A.R.,
d-na Lovin V.O., dl Matei D.L., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 4 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind completarea H.C.L. nr. 7/
15.01.2018 - stabilirea consumului Iunar de carburan ţi pentru autoturismele si utilajele ce deservesc
parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Andriuţă G. - eu as vrea să întreb dacă faţă de alţi ani activitatea în Prim ărie s-a dublat?
D1 Primar - p ăi consideraţi că nu s-a dublat?
D-na Dumbrav ă A.R.- consumul de carburant s-a dublat si nu înţelegem din ce motiv.
D1 Primar - la câte evenimente au fost din punct de vedere meteorologic, la câte lucr ări sunt si se execut ă
prin acea Direcţie de Servicii Publice, apariţia acestei autoutilitare tip vom ă care ne va scuti pe noi de un aport
financiar c ătre Apă - Canal că numai ei aveau o autoutilitar ă si ne costa pentru desfundarea unei canaliz ări
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aproape 7000lei, eu spun c ă este justificat, iar rectificarea consumului de carburan ţi s-a facut pentru aceast ă
autoutilitară i s-a preconizat un consum al ei în func ţie de cartea tehnic ă.
D-na Dumbrav ă A.R.-nu s-a modificat si la celelalte maini?
D1 Viceprimar, Pintilie D. - r ăspunde că nu.
D1 Andriuţă G.- autoutilitara fiind veche de 17-18 ani si atunci probabil consumul este mai mare.
D1 Primar - nu, s ă stiti că consumul pentru o astfel de autoutilitar ă dacă vă interesaţi pe net provine de la
ceea ce poate s ă facă ea, nu din simpla micare - de la pompe acolo este consumul foarte mare c ă se creeaz ă o
presiune mare si au motoare separate, de acolo provine consumul.
D1 Diaconu V.- problema mare este c ă trebuia să circule mai din timp.
D1 Viceprimar, Pintilie D. - nu am găsit sofer, s-a scos de cinci ori postul la concurs.
D1 Diaconu V.- este achizi ţionată din decembrie anul trecut.
D1 Primar - nu, din ianuarie.
D1 Diaconu V.- din ceea ce am discutat într-adev ăr pluvialele sunt toate colmatate, mai ales de la
inundaţii si de la ploi. Am discutat si despre acea risip ă care se împr ă tie iarna si se duce în canalizare, poate ar
trebui s ă gândim o soluţie cu clorură pentru iarna viitoare ca s ă nu mai înfundăm canalizarea pluvial ă.
D1 Primar - autoutilitara pe care noi o avem poate împr ă tia si clorură.
D1 Diaconu V.- nu ştiu dacă este mai scump ă, dar una peste alta s-ar putea s ă ne coste mai ieftin.
D1 Primar - vom face un calcul.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru şi 3 ,,abţineri( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R. si dl Papuc P.).
Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unei
locuinţe convenabile proprietatea U.A.T. 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 înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 6 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea Iistei de priorit ăţi
pentru locuinţele A.N.L. în Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- am discutat la comisie un lucru bun care s-a facut, s-au trimis adrese si cred că una din
Primăriile din ţară care a modificat legea este si Prim ăria Tecuci, acum se pot distribui locuin ţele ANL si în
cursul anului si chiar au fost la comisie 28 cereri din care 21 valabile care aveau toate documentele. Sunt 14
garsoniere care o s ă fie în următoarea sedintâ de Consiliu Local atribuite si s-ar p ărea din ceea ce spune domnul
Gradea, la comisie am discutat, s-ar p ărea că mai sun 2-3 care urmeaz ă a fi evacuate/executate.
D1 Primar - sunt spre executare cred c ă trei.
Dl Diaconu V.- dacă nu mă îne1 si la convenabile, ar trebui pistonat mai repede ca s ă putem da la cei
care au nevoie nu la cei care chiar nu au nevoie.
D1 Papuc P.- si cei care le-au luat au avut nevoie, v ă spun eu eă am fost si eu la comisia aceasta în
mandatul anterior si le-am luat din 1988 toate cererile, am trimis acas ă comunicări si le-am adus la zi pân ă în
anul 2016.
Dl Diaconu V.- acum s-au îmbun ătăţit un pic si condiţiile le plouau celor de la ultimul etaj, nu aveau
separare de curent, se mai modernizeaz ă si zona acolo eu locuri de parc ări.
D1 Vieeprimar, Pintilie D. - chiar si iluminat public, pentru e ă nu a existat iluminat public acolo.
Dl Andriuţă G.- modificarea aceasta este binevenit ă de la legiuitor.
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 vânz ării prin licita ţie
publică a unor imobile(terenuri), apar ţinând domeniului privat aI Municipiului Tecuci, situate în
Municipiul Tecuci, str. Ferdinand I
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
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D1 Papuc P.- acele loca ţii probabil că au fost date si nu le-au mai folosit?
D1 Primar —nu, discut ăm de Iocaţii care au fost evacuate sau predate.
D1 Papuc P.- dar s-a făcut un inventar la toate acestea care s-au dat?
D1 Primar - exist ă o comisie din sapte persoane, dac ă doriţi mai multe detalii în cursul zilei de mâine v ă
pot pune la dispoziţie persoanele care particip ă la această comisie. Comisia va verifica tot ce înseamn ă Legea
15, locuinţe sociale, convenabile inclusiv A.N.L.-uri dac ă într-adev ăr s-a respectat modul de atribuire.
D1 Papuc P.- eu vreau s ă ştiu dacă s-a făcut un inventar al celor care s-au dat si nu sunt folosite.
D1 Primar - exist ă un astfel de inventar si tocmai de aceea am f ăcut o comisie care s ă facă un Raport pe
baza a ceea ce g ăsete.
D1 Diaconu V.- este bine s ă fie prezentat ă la următoarea sedintâ de consiliu.
D1 Primar - nu ştiu dacă vor termina atât de repede.
D1 Papuc P.- sunt aa de multe?
D1 Primar - sunt multe si n probleme nu s-au respectat multe din criteriile de atribuire - de aceea am
făcut o comisie din sapte persoane din cadrul Aparatului de Specialitate vor întocmi un raport care va fi
prezentat si Consiliului Local.
D1 Papuc P.- sunt tineri care vor s ă se întoarcă în ţară să Ie atribuim ca s ă îi atragem spre localitatea
noastră.
D1 Primar - întreg cartierul din jurul Bulevardului Carol, în special pe Ferdinand vor fi locuin ţe, deci
cartier de locuinţe. Incepând de la întâi septembrie se vor trage i utilit ăţi acolo mă refer la gaz, pentru lumin ă
avem proiect pentru aa ceva.
D1 Diaconu V.- dar mutarea câinilor în ce stadiu este?
D1 Primar - la acest moment se lucreaz ă la proiect, s-au atribuit bani pentru proiect si realizare, sper ăm ca
până la sfâritu1 anului câinii să îi mutăm, dar e posibil să nu găseti cui să îi atribui o astfel de lucrare.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se înregistrează 14 voturi pentru şi 3 ,,abţineri( dl Andriuţă G., d-na Dumbravă A.R. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 8 al ordinii dc zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T.
Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei
Cambanache Liliana în funcţia de director executiv al Societ ăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre. Având în vedere faptul c ă
punctele 8- 10 de pe Dispozi ţia nr. 946 se adoptă prin vot secret, rog propuneri pentru comisia de num ărare a
voturilor pentru aceste proiecte.
D1 Cîmpanu T.- propun ca comisia de num ărare a voturilor s ă fie formată din trei membrii pentru cele trei
proiecte de hotărâre si anume: d-na Dumitriu G. dl Buliga B. si dl Mîrza V.C.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerile pentru ca comisia s ă fie formată din trei membrii astfel: d-na Dumitriu G. dl
Buliga B. si dl Mîrza V.C.
Se înregistrează 14 de voturi pentru i membrii propui nu particip ă la vot, astfel comisia de num ărare a
voturilor are urm ătoarea componenţă: d-na Dumitriu G. dI Buliga B. si dl Mîrza V.C.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot secret proiectul de hot ărâre.
Membrii comisiei de numărare a voturilor invită pe domnii consilieri la vot.
D1 Buliga B .- dă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.
In urma numărării voturilor comisia constată că din cele 17 voturi liber exprimate sunt 10 voturi
pentru, - ab ţinere i 7 împotrivă , iar 1 buletin de vot anulat ca neîntrebuin ţat.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului unic U.A.T.
Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului
Vîrlănuţă Constantin în func ţia de director administrativ al Societ ăţii Compania de Utilit ăţi Publice
S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot secret proiectul de hot ărâre.
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Membrii comisiei de num ărare a voturilor invit ă pe domnii consilieri la vot.
D1 Buliga B.- dă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.
In urma numărării voturilor se constată că din cele 17 voturi liber exprimate sunt 10 voturi pentru, abţinere i 7 împotriv ă , iar 1 buletin de vot anulat ca neîntrebuin ţat.
Se trece la punctul 10 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind numirea reprezentantului U.A.T.
Municipiul Tecuci în Adunarea General ă a asociaţilor la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L.
Preşedintele de şedinţă, dl Militici Ghiorghi, dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot secret proiectul de hot ărâre.
Membrii comisiei de num ărare a voturilor invit ă pe domnii consilieri la vot.
D1 Buliga B.- dă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.
In urma numărării voturilor se constat ă că din cele 17 voturi liber exprimate sunt 10 voturi pentru, abţinere i 7 împotriv ă , iar 1 buletin de vot anulat ca neîntrebuin ţat.
Se trece 1a punctul 11 al ordinii de zi: Inform ări, interpel ări, petiţii.
* Informare privind Raportul asupra activit ăţii asistenţilor personali pe semestru I al anului 2018.
Nu sunt discuţii cu privire la informare.
D-na Dumitriu G.- permite ţi să prezint o informare pentru Consiliul Local si domnul Primar, Comisiei de
specialitate nr. 3 - activit ăţi stiiniifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie social ă a Consiliului Local Tecuci
a primit în luna iunie si iulie la comisie spre analiz ă si soluţionare mai multe documente venite din partea
angajaţilor Casei de Cultur ă si a doamnei manager Lucia Gologan. Comisia de cultur ă s-a întrunit pentru a
analiza acele documente în data de 27.07. 2018 si în data de 13.08.2018 si a decis să invite la comisie cele dou ă
persoane în cauz ă d-na manager Lucia Gologan si d-na Hobincu Laura spre clarific ări. D-na Hobincu L. a dat
curs invitaţiei si a venit spre deosebire de d-na Lucia Gologan care nu s-a prezentat nici la invita ţia din acea zi
i nici la cea dea doua invitaţie. Fac precizarea c ă personal am mers i i-am înmânat d-nei Luciei Gologan
această invitaţie si de atunci mi-a spus că refuză să vină la comisie. De asemenea facem cunoscut c ă tot la
Comisia nr.3 anul trecut în luna lui august si septembrie la fel au fost numeroase documente spre analiz ă si
cercetare, memorii, adrese din care a rezultat clar c ă la Casa de Cultură doamna manager Lucia Gologan
implementează un management defectuos, rigid si confiictual în relaţia cu angajaţii acestei instituţii dar si cu
alte persoane din afara acesteia.
Având în vedere Dispozi ţia nr.915 din 02.08.2018 a Primarului Municipiului Tecuci privind suspendarea
contractului de management a d-nei Lucia Gologan, Comisia nr.3 constat ă că toate materialele primite în
vederea emiterii unui r ăspuns în limita competenţei legale au r ămas fară obiect si că toate documentele mai sus
menţionate se găsesc la dosarul Comisiei.
Ca urmare a acestei situa ţii, activităţile prinse în planul cultural pe anul 2018 sunt în întârziere.
Am să rog ca această informare s ă fie păstrată de doamna Secretar la mapa de sedintâ si să fie consemnat
în procesul-verbal.
D1 Primar - îmi permite ţi să fac o precizare, ieri a fost semnat contractul de finan ţare de 7,74 milioane lei
- titlul proiectului Creterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice sediul Prim ăriei este un contract destul
de important pentru Tecuci, durata contractului este pân ă în Iuna aprilie 2020 si am considerat c ă este de bun
augur să precizăm că Tecuciul va avea pot s ă spun chiar o altă Primărie, un alt sediu al Prim ăriei.
D-na Dumbravă A.R.- practic ace1ai sediu dar înfrumuse ţat.
D1 Primar - da, dar cu o alt ă faţă. Putem spune la aceast ă transformare c ă va avea un alt sediu pentru c ă
ceea ce este acum nu cred c ă poate fi considerat sediu. Sper ăm ca undeva în luna martie 2019 s ă putem să ne
apucăm de lucrare s ă vedem cine va câtiga licita ţia
D1 Papuc P.- încasările de la bâlci Ia ce valoare s-au ridicat?
D1 Primar - îmi pare foarte r ău la acest moment nu pot s ă vă dau acest răspuns, nu am primit încas ările
pentru că directorul firmei este în concediu cu siguran ţă dacă doriţi când voi avea adresa pe care eu am
solicitat-o o s ă v-o pun la dispoziţie. Nu pot să vă dau o cifră estimativă vreau să discutăm pe cifre exacte, nu
cunosc la acest moment exact ce s-a încasat. Bâlciul a fost organizat de Pie ţe Prest Tec SRL de o firm ă a
U.A.T.-ului nu de Prim ăria Tecuci.
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D1 Papuc P.- m ă întreabă oamenii, au început Iucr ările de reabilitare a str ăzilor (Libert ăţii)— Au termene?
Se ocup ă cineva ca s ă îi supravegheze?, c ă îmi spun oamenii că au adus trei găleţi de piatră au adăugat-o în
compresor si au pus nite borduri si atât.
D1 Primar - dumneavoastr ă consideraţi că pe Libertăţii nu se lucrează?
D1 Militici G. - se lucrează, se paveaz ă.
D1 Papuc P.- oamenii mi-au spus, eu nu am fost. Pe Bulevard când pân ă la semafor?
D1 Primar - ultima discuţie de astăzi dimineaţă cu dirigintele de antier, reprezentantul proiectantului i
executantul a fost partea optimist ă 10.09 se va putea merge pe trotuar si pe sosea.
D1 Papuc P.- felicit ări, dacă este aa.
D1 Primar - pe trotuar pe partea din dreapta cu siguran ţă că va fi cu pavele, iar Libert ăţii este chiar
obiectivul de investiţii care funcţionează impecabil, de aceea m ă miră ceea ce îmi spuneţi dumneavoastr ă.
D-na Diaconu P.M.- de ce se opresc pe str ăduţele laterale, doar cu 5m saulO m? b ănuiesc că aa este
proiectul.
D1 Primar - proiectul merge cam 20m la fiecare intersec ţie, nu putem intra pe Grivi ţei dat fiind faptul că
acolo se va schimba conducta de ap ă, deci nu avea sens ca s ă ne apucăm si pe Griviţei că vor veni cei de Ia ap ă,
chiar mâine dimineaţă vor începe lucrarea acolo. Libert ăţii va fi infuenţată de această Iucrare de schimbare a
conductei de ap ă doar cu schimbarea sau înlocuirea unui capac de gheig ăr chiar perpendicular pe str. Libert ăţii.
Dl Papuc P.- mai am înc ă o întrebare - sunt dou ă firme SC Dominosmart Cons si SC Zet Expert Cons
SRL din Bucuresti care li s-au strecurat o mul ţime de valori, adică de ordinul miliardelor, dumneavoastr ă tiţi
sau puteţi să ne daţi lămuriri, care a facut deja pentru Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Regional si i-aţi dat
un miliard trei sute de mii lei.
Dl Primar - total eronat. Nu s-a facut Studiu de Fezabilitate pentru Spitalul Municipal Anton Cincu
poziţie cartierul Carol.
D1 Papuc P.- foarte bine, de aceea am vrut s ă clarific aceast ă treabă si mai văd că pentru servicii de
proiectare un miliard iar trei sute si sase sute milioane pentru actualizarea strategiei de dezvoltare. Este adev ărat
sau nu?
D1 Primar - nu, actualizarea strategiei de dezvoltare a fost 60mii lei lucru aprobat în sedintâ de Consiliu
Local în 2017, dacă nu mă îne1.
D-na Dumbravă A.R.- în ce stadiu sunt lucrărilor de igienizare pe unităţile de învăţământ?
D1 Primar - dacă stiam că veniţi cu o astfel de întrebare Compartimentul şcoli din cadrul Serviciului
Domeniului Public si Privat v-ar fi răspuns. Eu ceea ce ştiu este că se finalizeaz ă lucrările până pe 20
septembrie la Scoala nr. 1 O Dimitrie Sturdza - este o investi ţie destul de important ă reabilităm tot ceea ce
înseamn ă instalaţii sanitare, grupurile sanitare; vor fi reabilitare —repara ţii la acoperis si nu numai la Grădiniţa
Dumbrava Minunat ă ; s-a mai alocat o sum ă de treizeci si ceva mii lei către Scoala nr.5 dat fiind faptul tot
pentru faţadă. Ceea ce în acest an nu s-a întâmplat, eu am f ăcut un apel c ătre directorii de unit ăţi de învăţământ
rugându-i ca în acest an fiind destul de costisitor pentru investi ţiile pe care le avem s ă-şi diminueze.
D-na Dumbravă A.R.- igienizarea s ă se fac ă din fonduri proprii.
Dl Primar - da, asta a fost rug ămintea mea
D-na Dumbravă A.R.- ar trebui ca Compartimentul dumneavoastr ă să verifice dacă s-au făcut igienizările.
D1 Andriuţă G.- voiam să întreb conducerea, domnule Primar poate anul acesta vom fi gata si cu
varianta si că în cartierul B ălcescu va circula pe acel drum Ana Ip ătescu numai maini1e cu o autoriza ţie de la
dumneavoastră special ă, iar maini1e de beton nu au pe unde s ă circule decât pe acolo. Cei ce au făcut acel
Studiu de Fezabilitate si au considerat că autovehiculele mai mari 8, 10,1 5 tone vor circula pe acolo cum va
rezista acel drum?
D1 Viceprimar, Pintilie D. - de unde vin si unde se duc mainile de beton?
Dl Andriuţă G.- de la staţia de beton se duc în ora. Cei ce au făcut acel Studiu de fezabilitate peste cinci
ani vor mai sta de vorb ă cu noi ce garan ţie ne dau că va rezista oseaua?
D1 Primar —ceea ce v ă pot spune eu este c ă faceţi o mică confuzie care este destul de mare, structura unei
osele nu se hotără te în urma unui studiu de fezabilitate, studiile de fezabilitate fac doar nite evalu ări si nu
numai, se face un plan de investi ţie cam ce îţi doreti s ă faci acolo, aceast ă structură a soselei este stabilit ă prin
studii făcute de profesioniti care se g ăsesc în proiect, ei au considerat c ă structura drumului este foarte solid ă,
ei nu vor interveni decât cu o suprafa ţă prin care se va ridica nivelul soselei si covor asfaltic de final. Structura

ose1ei nu va fi înlocuită acolo dat fiind faptul c ă în urma expertizei care s-a iăcut la acest drum a reieit c ă este
o stradă cu structură foarte bun ă, problemele care apar Ia asfalt este c ă acolo de peste 50 ani nu s-a mai facut
nimic
D1 Andriuţă G.- garanţia pentru a circula este de 20 tone, 15?
D1 Primar - a fost facut ă pentru un trafic greu, dar traficul pe acel pod va trebui restric ţionat, acolo este
problema, inclusiv la înălţime si greutate. Stiti c ă pe partea locuin ţei dumneavoastră se va reface si sistemul de
ape pluviale, dar din ceea ce am în ţeles eu pe proprietatea dumneavoastr ă trece un canalgalact pe care
dumneavoastr ă 1-aţi închis.
D1 Andriuţă G. - cu mare pl ăcere putem s ă-1 tragem pe acest canal.
D1 Primar - dar pe locuin ţa prin actuala proprietate.
D1 Andriuţă G. —da pe acolo trece.
D1 Diaconu V.- trei întreb ări scurte de la alegători:
1 .Cărţile tehnice ale blocurilor si profit de faptul c ă este domnul Arhitect Sef aici, sunt Asociaţii care nu
au carte tehnic ă a unor blocuri, am înţeles ca să poată fi date de la Prim ărie este o întreag ă poveste s ă le
xeroxeze si sunt destul de ample, nu Ştiu dacă mai este taxa aceea de 6 lei/pagin ă si dacă se aplică si în cazul
acesta - nu mi s-ar p ărea corect. S ă găsim o soluţie poate există vreo soluţie să le facem în sistem electronic
pe toate poate într-un viitor ca s ă le putem pune la dispozi ţie Asociaţiilor. Deci care este metoda acuma?
Numai xerox si 6 lei/pagina?
2.Am depus un proiect de hot ărâre tot în legătură cu Asociaţiile de proprietari si încadrarea lor în ceea
ce priveste taxa de salubrizare. A ţi solicitat un termen s ă purtaţi discuţii si să vedem unde le încadr ăm la
societăţi nonprofit, societ ăţi cu profit etc.
3 .Sunt mai multe solicit ări de schimbare a unor becuri, vroiam s ă ştiu dacă la ora actual ă există un
contract de mentenan ţă si ce s-a mai întâmplat cu acel celebru proces cu Romlux. La ora actual ă Ia cine
trebuie să apeleze cet ăţenii pentru a schimba un bec.
D1 Primar - în ceea ce privete sistemul de iluminat consider ăm că le ţinem sub observaţie si într-un
echilibru, poate nu chiar sut ă la sută, nu avem o firm ă care să fi câştigat mentenan ţa pe sistemul de iluminat.
Pentru Asociaţiile de proprietari avem deja o variant ă privind taxa de salubrizare. Cu privire la c ărţile tehnice,
acum care este diferen ţa dintre o Asociaţie de proprietari care are totui o personalitate juridic ă si o persoană
care locuieste la cas ă. Dacă se va hotărâ în Consiliu pentru Asociaţiile de proprietari s ă le facem cu un statut
special în momentul în care solicită documente.
D1 Diaconu V - 6 lei/pagină în cazul acesta în care are 600-700 pagini, sau la mai multe blocuri înseamn ă
mii de pagini este complicat s ă plătească.
D1 Primar - vor accepta s ă le lăsăm taxa de salubrizare si să le dăm cărţile.
D-na Lovin V.O.- ce cuprinde acea carte tehnic ă?, nu numai documente ci si planuri si schiţe deci tot ce
vine, domnul Arhitect cred c ă stie mult mai bine, am c ăutat si eu cartea tehnic ă si am ajuns la arhiva IGO, am
ajuns la un moment dat a le reface mi s-a cerut o expertiz ă tehnică care mă costa foarte mult, poate milioane
chiar si un miliard, si nu ne-am permis. Dac ă ne poate ajuta altcineva ca s ă le putem obţine este chiar nevoie de
aceste cărţi.
D1 Primar - orice Iucru poate fi discutat, dar vizavi de un biblioraft sau bibliorafturi, p1ane1e de mari
dimensiuni care nu putem s ă le emitem oricum s ă nu se vadă ci calitativ care ar costa dac ă aplicăm acea taxă de
6 lei/pagină ar fi o sumă destul de important ă. Stăm si ne punem întrebarea vizavi de acea tax ă de salubrizare si
vizavi de această cerinţă, eu am primit ast ăzi o adres ă de Ia Asociaţie care se chinuie de 17 ani s ă obţină. Vom
încerca punctual în urm ătoarea perioad ă întâlnirile noastre vor fi cu directorii unit ăţilor de învăţământ, că
începe scoala, si după aceea cu Asociaţiile de proprietari - poate g ăsim o soluţie să vedem cum putem diminua.
Nu stiu dacă avem tehnica necesar ă ca să putem multiplica p1ane1e acelea care trebuie s ă iasă perfect.
D-na Lovin V.O.- o parte din arhiv ă din ceea ce am văzut si ştiu se afia Ia sediul fostului Romprest, eu am
ajuns acolo am văzut. S-a ajuns ca s ă cer în instan ţă recalcularea cotei indivize si iar nu sunt bani.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- acestea sunt taxe si impozite stabilite prin hot ărâre.
D1 Primar - când o s ă discutăm taxe si impozite să spuneţi că pentru aa ceva...
D1 Diaconu V. - nu am spus pe gratis c ă nu e normal, dar nici aa este una s ă scoţi o pagină sau două...
D1 Cîmpanu T.- domnule Primar locuiesc într-o zon ă unde vizavi se afl ă o mini-staţie de taxiuri, nu
cunosc faptul dac ă Primăria sau noi putem stabili o minim ă conduită a domnilor taximetriti. Fiind sezonul
9

cald majoritatea s ă nu spun toţi umblau 1n chiloţi(mă scuzaţi) i fără maieuri cu şlapi — o ţinută total indecent ă,
aşa nu Inţeleg este un num ăr mai mare de taxiuri, este o activitate privat ă, dar dac ă putem impune 1n acea
licenţă pe care o elibereaz ă domnilor taximetri şti o ţinută minimă obligatorie chiar i un pantalon scurt.
Dl Militici G. — trebuie s ă stabilim un nou Preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni.
D1 Martin C.M- propun pe doamna Dumbrav ă Ani Rodica.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot Pre şedintele de şedinţă pentru următoarele trei luni pe doamna Dumbrav ă Ani Rodica.
Se inregistreaz ă. 16 voturi "pentru" , iar doamna Dumbrav ă Ani Rodica nu votează, drept pentru care
Preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni va fi doamna Dumbrav ă Ani Rodica.
Nemaifiind alte discu ţii, preşedintele de şedinţă declară inchise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte,de şedinţă,

-
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ecifetar U.A.T.,

