
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ  

17.09.2018 

Încheiat astăzi, 17.09.2018, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc în SaIa de sedînte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1 6 00 .  

Dna. Preedinte cle sedintâ, Dumbrav ă  Ani Rodica- declar ă  deschise lucrările edinţei si 
dă  cuvântul dornnioarei Secretar pentru a face prezen ţa. 

Domnioara Secretar, Fotache Valerica - la sedinta de ast ăzi participă  17 consilieri Iocali 
din totalul de 18, 1ipsete domnul Croitoru Cezar - drept pentru care sedinta Consiliului Local 
de astăzi este statutară . 

Dna Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă  Ani Rodica - precizeaz ă  că  a fost la map ă  
procesul-verbal de la şedinţa ordiriară  a Consiliului Local din data de 29.08.2018. 

Dna Preedinte de Sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 29.08.2018. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune 1a vot procesul-verbal de la şedinţa din: 29.08.2018. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Dna. Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă  A.R.— dă  cuvântul domnului Primar pentru a da 

citire dispozi ţiilor de convocare a sedintei de ast ăzi. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiilor cle convocare nr. 1021 /13.09.2018, cu urm ătoarele 

proiecte de hot ărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 81/2008 de aprobare 

a Regulamentului de organizare si desfă urare a serviciului de transport public local în regim 
de taxi si în regim de închiriere în municipiul Tecuci. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Refacere strat uzur ă  trotuare strada Elena Doamna - Tronson: 1 Decembrie 1918  —Tudora 

Pamfile în Municipiul Tecuci, Judeţul  Galaţi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Modernizare strada Unirii si Traian, în Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Modernizare strada Tecucel Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistrează  unanimitate cle voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea si 

completarea H.C.L. nr. 81/2008 de aprobare a Regulamentului de organizare si 
desfă urare a serviciului de transport public local în regim de taxi si în regim de 
închiriere în municipiul Tecuci. 
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Pre şedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă  A.R.— dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V.- ei ce culoare aveau pân ă  acurn, galben? si acum alb? 
D1 Primar - răspunde, cla. 
D1 Papuc P.- am impresia c ă  nu aveau ace]e sahuri pe toat ă  circumferinţa rnainii. 
D1 Fărcă anu G- în toată  lumea sunt ga]bene. 
D1 Papuc P.- sahul acela care era la centru parc ă  nu 1-am văzut la toate maini1e, într-

adevăr pe cupolă  da. 
D1 Primar - inscrip ţionarea pentru taxi va rămâne. 
D1 Andriuţă  G.- va f foarte greu s ă  acopere culoarea. 
D1 Diaconu V. - dar numai pentru noile licen ţe. 
D1 Primar - nu o s ă  obligăm de mâine să  facă  maina albă . 
D1 Viceprimai•, Pintilie D.- când schimb ă  maina la 10 ani. 
D1 Primar - ei spun c ă  este rnult mai uor de comercializat dup ă  aceea. 
D1 Papuc P. - aici Consiliul 1oca1 hot ără te si stabi1ete. 
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă  A.R.— având în vedere că  a venit si domnul 

consilier Croitoru C. supun 1a vot prezen ţa dumnealui. 
Se îriregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru 
Drept pentru care la sedintâ particip ă  18 consilieri locali din totalul de 18. 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune 1a vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate cle voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Refacere strat uzur ă  trotuare strada 
Elena Doamna - Tronson: 1 Deceinbrie 1918 —Tudora Pamfile în Municipiul Tecuci, 
Judeţul Galaţi. 

Pre şedintele de şedinţă, dna Dumbravă  A.R.— dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Papuc P.- unde vine tronsonul acesta? 
D1 Primar - din colţ  de 1a Casa Anastasiu pân ă  la cercetai. 
D1 Papuc P.- în proiect scrie Iiniu ţă  tronson. 
D1 Viceprimar, Pintilie D.-. mai este un tronson de la Profiriu până  la pod Bălcescu. 
D1 Diaconu V.- în ce an au fost facute trotuarele? 
D1 Primar - nu ştiu. 
D1 Diaconu V.- ered că  au fost facute eând era dornnul Finkelstain. 
D1 Papuc P. - as vrea să  vin aiei cu o completare Ia indicatorii tehnico-economici, v ăd că  

se dau bani mulţi, mă  gândearn, dacă  este posibil ca în cadrul Serviciului de Urbanism sau de 
Arhitectul sef să  înfiinţăm un atelier de proiectare în care s ă  avem proiectanţii notri si 
retribuiţi în ft.incţie de proiect. Văd că  se dă  un miliard, sase sute milioane dac ă  sunt toate 
acestea si le externalizezi sunt nite valori care ar putea s ă  rămână  în cadrul Primăriei. 

D1 Viceprimar, Pintilie D.- este foarte greu dornnul consilier. 
D1 Primar - asta ar f ideal, dar Tecuciul are pe doamna sau domnioara Carantulea Diana 

de 26 ani, este unicat în municipiul Tecuci, i rnai este domnul Berbec care nu mai profeseaz ă . 
D1 Papuc P. - de aceea zic c ă  este bine să  ne gândim la o chestiune de genul acesta pentru 

că  e benefică  însăş i Primăriei, este un punct de vedere al meu si vă  rog să  îl notaţi 
Nu mai sunt intervenţii. 
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Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Unirii i Traian, 
in Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi". 

Pre şedintele de şedinţă , dna Dumbravă  A.R.— dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Tecucel 
Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi". 

Pre şedintele de şedinţă, dna Dumbravă  A.R.— dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Dl Papuc P.- in ţeleg c ă  aici pe strada Tecucel este o problem ă  i chiar m ă  intrebau 

cetăţenii că  "ne-au l ăsat netermina ţi i s-au apucat de alte străzi" şi le-am spus că  o să  inceapă  
ş i nu ştiu prea multe elemente, dar este bine c ă  11 văd acum pe ordinea de zi i c ă  vreţ i să  faceţi 
ceva. 

Di Primar —cei de la Ap ă  Canal ş i-au făcut treaba, Inlocuind conductele vor intra cei de la 
ROTARI cu canalizarea de ape uzate şi normal dup ă  aceea incepem reamenajarea, mai au şi 
cei de la gaze. 

Dl Papuc P. — este bine s ă  se fac ă  cronologic toate aceste opera ţiuni i la urmă  să  se vină  
cu asfalt. 

Dl Primar — proiectul va fi finalizat undeva in 2019. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Nemaifiind alte discuţii, pre şedintele de şedinţă  declară  Inchise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
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