ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

PROCES - VERBAL
5ED1NŢA ORDJNARĂ
27.09.20 1 8
Încheiat astăzi, 27.09.2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local aI Municipiului Tecuci, care
are loc în SaIa de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600.
Dna Eleonora Stamate - ia cuvântul si face o mică prezentare despre Revista Tecuciul Iiterar-artistic.
D1 Crăciun Vasilică, Arhitect sef— prezint ă propunerea de P.U.G..
Dna. Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă Ani Rodica - declară deschise lucrările sedintei si dă cuvântul
domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa.
Domnioarei Secretar, Fotache Valerica - din totalul de 18 consilieri locali în func ţie sunt prezenţi 16,
1ipsete motivat domnul consilier Buliga Bogdan si doamna consilier Dumitriu Gina Georgeta - drept pentru
care edinţa Consiliului Local, de ast ăzi, este statutar ă.
Dna Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă Ani Rodica - precizeaz ă că a fost la map ă procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 17.09.2018.
Dna Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 17.09.2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 17.09.2018.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturipentru.
Dna. Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă Ani Rodica— dă cuvântul domnului Primar pentru a da citire
dispoziţiilor de convocare a sedintei de ast ăzi.
D1 Primar - d ă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1039/ 21.09.2018, cu urm ătoarele proiecte de
hotărâre:
1. Proiect de hot ărâreprivind rectificarea bugetului centralizat de venituri i 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 rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la
Societatea Administrarea cimitirelor si a spaţiilor verzi S.R.L. Tecuci.
3. Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la
Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
4. Proiect de hot ărâre privind modificarea si completarea anexei nr.1 si nr.2 din H.C.L.
nr.128/28.06.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilit ăţi
Publice S.R.L. Tecuci.
5. Proiect de hot ărâre privind modificarea H.C.L. nr.137/29.06.2017 privind normativele proprii de
cheltuieli pentru acţiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci.
6. Proiect de hot ărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 180/13.08.2017 de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare gr ădiniţă cu program prelungit nr. 1 7, Tecuci,
Judeţul Galaţi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: Anticorup ţie, integritate, promovarea eticii AIPE, cod SIPOCA 419/ cod MySMIS 118013 i a cheltuielilor legate de proiect.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în str.1 Decembrie 1918 nr. 30C din domeniul
public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licita ţie publică a unei suprafeţe de teren situată în
Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţinând domeniului privat aI rnunicipiului.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren),
aparţinând domeniului privat aI Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr.24 B.
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea num ărului maxim de autorizaţii pentru transportul public de
persoane în regim de taxi în Municipiul Tecuci.
12. Proiect de hot ărâre privind acordarea titlului de CETA ŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
TECUCI domnului comandor (în rezerv ă) CHIS GHEORGHE DOREL.
13. Informări, interpel ări, petiţii.
- Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 69623/10.08.2018 privind modul de
ducere Ia îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/17.08.2015 a Camerei de Conturi Gala ţi la
U.A.T. Municipiul Tecuci.
- Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 8023/14.08.2018 si Decizia nr.
99/20 1 4/6/3 1 .08 .20 1 8 a Camerei de Conturi Gala ţi la Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci.
- Informare privind Decizia nr.2/2016/3/16.08.2018 si Raportul de follow-up nr. 11/17.07.2018 a
Camerei de Conturi Gala ţi la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci
Se completează ordinea de zi conform Dispoziţiei nr. 1046/25.09.2018 cu urm ătoarele proiecte de
hotărâre:
1. Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ
Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat a domnului Voinea Ionu ţ din funcţia de
Administrator/Director General al Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L., prin renun ţarea la mandat.
2. Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ
Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat a doamnei Bostan Carleta Daniela din func ţia
de director executiv al Societ ăţii Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
3. Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ
Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA în func ţia de director
general al Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
4. FNFORMĂRI
- Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.
12/2017/2/17.09.2018 cu nr.77790/20.09.2018 si Raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire
a măsurilor dispuse prin Decizia nr.12/14.07.2017, cu nr. 71783/24.08.2018.
- Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.
108/2013/7/17.09.2018 cu nr. 77789/20.09.2018 si Raportul de follow-up privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.108/10.01.2014, cu nr. 68288/06.08.2018.
- Adresa nr. 77792/20.09.2018 înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci privind Decizia
nr.16/17.09.2018 si Raportul de control privind Controlul ca urmare a identific ării unor erori/abateri pe
parcursul unei misiuni de audit aI performan ţei la nivelul administraţiei publice locale pentru perioada 20142017, cu nr. 66086/27.07.2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind rectificarea bugetului centralizat
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 finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- în primul rând as vrea s ă spun că o parte din rectificarea aceasta implic ă Spitalul
Municipal Anton Cincu Tecuci, am fost în Consiliul de Administra ţie la Spital si într-adev ăr s-a reuit s ă se
obţină o finanţare de 12 miliarde si Tecuciul trebuie s ă participe cu 10%, deci 125 mii lei, tocmai de aceea
suntem de acord cu acest proiect de hot ărâre. In schimb, vreau s ă vă spun că mi-am dat demisia din Consiliul de
Administraţie de la Spital urmând ca Consiliul Local s ă numească un alt membru, un alt consilier local. Situa ţia
de acolo as vrea s ă vă informez că este total deplasat ă, as spune c ă sunt destule probleme acolo - situa ţia
economică nu este tocmai str ălucită investiţiile lipsesc, salariile cam reprezint ă 83% din venituri. Cel puţin
angaj ările care au vrut s ă se facă si au fost suspendate nu au fost aprobate de Consiliul de Administra ţie nu ştiu
cum se întâmplă dar se pare c ă lucrurile importante se par c ă nu trec prin Consi!iul de Administra ţie si ar trebui
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să privim cu mai mult ă atenţie situaţia Spitalului Tecuci si investiţiile care urmeaz ă să se facă acolo pentru c ă
situaţia nu este deloc bun ă si vedeţi că apărem la televizor cum oameni ba unul sau altul filmeaz ă, oameni care
probabil nu au pregătirea.
Un aI doilea punct as vrea s ă întreb Ia Scoala Gimnazial ă Elena Doamna s-au suplimentat de la 41 mii
cu încă 15000 si s-a constat că pe perioada lucr ărilor că la faţadă mai erau nevoie de zugr ăveli si suplimentare.
Noi am discutat la înfiinţarea Direcţia Serviciilor Publice că lucrările de zugrăveli, tencuieli s.a. vor fi f ăcute de
această Direcţie. In una din Inform ările Curţii de Conturi am văzutcă schema actual ă cuprinde la Biroul de
Intreţinere - Mecanizare din 20 de posturi 16 ocupate, la Biroul de Intreţinere - Manual ă avem 23 de posturi
vacante, iar la Biroul Administrativ din 18 sunt 16 vacante, propriu-zis avem Biroul Administrativ de 12
persoane, dac ă greesc vă rog să mă corectaţi, si Biroul de Intreţinere - Mecanizare 16 persoane, deci unul cu
mapa si unul cu sapa.
As vrea s ă ştiu i eu i vreau o informare pentru data viitoare ce lucr ări s-au efectuat prin aceast ă Direcţie
de Servicii Publice, cât au reprezentat pe prirnele sase luni salariile si ce lucrări au făcut.
D1 Primar - vizavi de tot ceea ce înseamn ă Spitalul Anton Cincu este într-adev ăr deplorabil că în acest
an destul de important pentru ţara noastră si orau1 nostru ajungem s ă aruncăm cu noroi premeditat în tot ce
înseamnă sistem de învăţământ si sistem de sănătate vizavi de ceea ce spunea si domnul consilier Diaconu în
urma unor imagini provenite de pe camerele ataate la telefonul mobil. Vân ăm în adevăratul sens al cuvântului
nite lucruri nu perfecte - de Spitalul Anton Cincu nu pot s ă spun că este un spital perfect, dar acesta a primit
autorizaţie de funcţionare. Spitalul Anton Cincu primete din partea Consiliului Local prin Prim ăria Tecuci
sprijin pentru tot ce înseamn ă utilităţi, la o lună jumătate noi virăm undeva la 120-130 mii lei. Acolo s-au făcut
investiţii, care sincer v ă spun eu nu am cunotin ţă că s-au făcut până în acest moment, vorbim de acea staţie de
sterilizare 345 mii care deja este funcţională, s-au făcut modernizări în sălile ATI si în sălile de operaţii vor mai
veni am înţeles si două spălătoare care vor ajuta tot blocul operator - totul din investi ţiile subvenţionate de
Consiliul Local i Primărie. Am început demolarea a dou ă clădiri corpurile C2 i C3 din curtea Spitalului
pentru că vom demara în perioada imediat urm ătoare proiectul de construire a centrului de primiri urgen ţe
760mp, care eu spun c ă este un lucru destul de notabil. Nu ne vom opri aici, vom continua cu proiecte de mai
mici dimensiuni către secţia de pediatrie a Spitalului. Cu toate acestea nu trebuie s ă ascundem că lucrurile sunt
departe de a fi aa cum ne-am dori, ne uit ăm Ia acel triaj care nu arat ă deloc bine dar tocmai de aceea am si
impulsionat si am găsit soluţia de finanţare pentru acel CPU. Eu spun c ă s-au oprit acele angaj ări la Spital si am
spus că trebuie să avem o discuţie mult mai serioas ă cu cei din Consiliu de Administraţie , mi-as dori s ă particip
la Consiliul de Administraţie dar nu a fost posibil as fi avut multe de spus si eu în acea sedintâ, p ăcat că nu am
putut participa dar presupun c ă la următoarea voi fi acolo. Eu sunt de acord în principiu cu aceste angaj ări
pentru că avem nevoie de ocuparea tuturor posturilor m ă refer acolo erau dou ă posturi de buc ătărese, avem
nevoie de personal administrativ care într-adev ăr 1ipsete si se simte lipsa unui gospodar în adevăratul sens al
cuvântului, managerul nu poate acoperi întreaga palet ă să avem grij ă si de curte si de aprovizionare
medicamente si bucătăria să funcţioneze, secţia pediatrie - tocmai de aceea personalul administrativ este
necesar în Spitalul Anton Cincu. Lucrurile rele si deloc notabile le fac cet ăţenii municipiului Tecuci care
preferă să arunce cu noroi în primul rând în imaginea orau1ui descoperind sau vânând lucruri nu foarte
importante, atâta timp cât este o bucat ă de gresie sărită datorită loviturii cu targa acolo jos la triaj unde spaţiul
este total redus nu ai pe unde s ă te învârţi acolo si să spui că e căzută, presa debia ateapt ă să o rostogolească
dar sunt lucruri care fac r ău nu unei persoane sau unei forma ţiuni ci fac rău întregului oras Tecuci. De ce s ă
apărem la televizor doar cu lucruri negative, eu spun c ă sunt si lucruri notabile care se fac si se vor face în
municipiul Tecuci.
Vizavi de Direcţia de Servicii Publice lucrarea Ia coalaE1ena Doamna nu era o lucrare care s ă poată fi
făcută de cei de la Direcţia Servicii Publice, vorbim în primul rând de fa ţadă noi am executat gardul de la
coala nr. 7 Nicolae B ălcescu cu aceti oameni, la salariul minim aa cum sunt încadra ţi ei - vedeţi că am
amenajat pe 1 Decembrie si în spaţiile de treceri de pietoni, am f ăcut si trecerile la trotuare, am amplasat tot noi
suporţii pentru parkometre, la semafoare tot noi am lucrat, dar mul ţi dintre ei nu sunt muncitori califica ţi, ei
sunt pe minimum pe economie muncitori necalifica ţi. Ca să faci o faţadă la care trebuie s ă lucrezi si la înălţime
i mai ales că Scoala nr. 5 este implicată într-un program european lucr ările trebuia f ăcute într-un ritm intens
pentru că veneau profesori din mai multe ţări, lucrarea nu a fost finalizat ă în totalitate, îns ă partea important ă a
fost rezolvată de profesioniti în adev ăratul sens al cuvântului. Noi nu am f ăcut o Direcţie de Servicii Publice

decât să ajutăm scolile cu un parchet, v ăruit în interior, schimbarea unor I ămpi, aceste lucrări sunt destul de
complexe de exemplu cum va fi si acoperiu1 la Grădiniţa Dumbrava Minunată . O să primiţi raportul care va
fi dat către dumneavoastr ă si o să vă daţi seama că lucrurile nu stau chiar aa ei nu sunt în num ăr destul de
mare, nu sunt doi cu mapa si unul cu sapa Direcţia de Servicii nu are decât un director si un sef de birou restul
sunt muncitori, iar de multe ori chiar si acetia particip ă la lucrări.
Vizavi de acest proiect o invit pe doamna director economic s ă explice cam tot ce s-a modificat si se
dorete s ă se modifice pe bugetul anului 2018 în acest proiect
D1 Oanc ă S.V.- până ajunge doamna permite ţi-mi o intervenţie si se referă strict la Spital, noi discut ăm
doar de o bucată de gresie dar nu discut ăm despre conduita cadrelor medicale, aceasta e o mare problem ă la
Spitalul din Tecuci, o spun cet ăţenii din Tecuci si din comunele limitrofe ar trebui s ă facem ore de dirigen ţie cu
medici, portari sau asistente? Dac ă ne cer bani atunci le cerem si noi pentru banii aceia s ă ne respecte pe noi
cetăţenii.
Dna Ţăpoi N., director economic- In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea bugetului de stat rir. 2/2018; Contul de execu ţie
bugetară; propunerile serviciilor si birourilor subordonate.
Pentru asigurarea fondurilor necesare func ţionării în interesul colectivit ăţii locale a Municipiului Tecuci
propune spre aprobare rectificarea bugetului centralizat si modificarea Programului de investiţii publice pe
grupe de investiţii si surse de finanţare, pe anul 2018. Veniturile bugetului Iocal al U.A.T. Municipiul Tecuci,
pe anul 2018 se majoreaz ă în această rectificare cu suma de 1.070,52 mii lei.
In ceea ce privesc veniturile infiuen ţa este de 1.070,52 si o să merg pe cifrele mai mari, subven ţii au
venitl33 mii lei în urma cererii făcute pentru centenar pentru 100 ani
D1 Primar - banii pentru centenar sunt si de la Guvernul României
Dna Ţăpoi N., director economic-exact, iar în ce privescveniturile din sec ţiunea de dezvoltare de 1189
aceste venituri provin în special de la cele dou ă proiecte anticorup ţia si ce urmează să facem repara ţii clădirea
Primăriei, din care 884 din subven ţiile si 164 reprezintă sumele care vin de la TVA si diferenţa de la bugetul de
stat.
In ce privesc cheltuielile acestea sunt infiuien ţate tot de suma de 1 070 pentru a face echilibru si reprezintă
proiectele care este 1 267 lei, mai urmeaz ă să achiziţionăm nite b ănci pentru zonele interblocuri si transfer de
125 pentru Spital, acestea sunt sumele cele mai importante
D1 Primar - este aportul nostru la sprijinul pe care îl oferim la o lun ă, o lună si jumătate pentru Spitalul
Anton Cincu, doamna a uitat s ă spună că avem 64 mii lei ca să reabilităm două locuri de joacă si vom înfiinţa
unul nou, vorbim de Andrei Saguna reabilitare si înfiin ţare în Satul Nou în spatele terenului de sport de la
coa1a nr. 1 , de altfel în sedinta urm ătoare cu siguranţă vom mai avea un loc de joac ă undeva în Cartierul
Tineretului, cam acestea sunt transferurii de sume de bani dintr-un capitol în altul la acest moment.
Dna Lovin V.O. - as dori să stim dacă contul de rezerv ă a fost inclus în rectificarea bugetar ă .
Dna Ţăpoi N., director economic-nu, de ce s ă fie contul de rezerv ă?
Dna Lovin V.O. —pentru că noi, din câte ştiu, am folosit 100 mii din fondul de rezerv ă bugetară că 1-am
refăcut eu nu 1-a regăsit de aceea, este vorba de 200 mii pe care noi trebuie s ă îi avem la fondul de rezerv ă
Dna Ţăpoi N., director economic-bani sunt în fondul de rezerv ă, noi vorbim numai de rectificare la
venituri si cheltuieli.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru i 5 ab ţinere (dl Andriuţă G., dna Dumbrav ă A.R., dna Lovin V.O,
dl Mîrza V.C. si dI Papuc P.).
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre a trecut.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor si a spaţiilor verzi S.R.L.
Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.

Se înregistreaz ă 11 voturi pentru i 5 abţinere (dl Andriuţă G., dna Dumbravă A.R., dna Lovin
v.o, dl Mîrza V.C. si dI Papuc P.)
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre a trecut.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. , dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 11 voturi pentru i 5 abţinere (dl Andriuţă G., dna Dumbravă A.R., dna Lovin V.O,
dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.).
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre a trecut.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea si completarea anexei
nr.1 şi nr.2 din H.C.L. nr.128/28.06.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de
Societatea Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- as avea si eu o întrebare: Contractul cu rampa de la Roieti ce termen are? si Ce s-a
mai întâmplat cu acel selector?, dac ă se pot selecta la acest moment deeuri.
D1 Primar - contractul a fost semnat, fiind printre primele UAT-uri care au semnat si depus garan ţia de
100 mii lei, ducem acolo de alalt ăieri,contractul este de un an cu posibilitatea de prelungire. Dorim s ă găsim
soluţii cum am putea s ă stabilim un preţ foarte clar în ceea ce înseamn ă transport, dar e posibil dup ă un an, doi,
trei să îl ducem în altă parte dar sper ăm să îl ducem la Valea Mărului. Este posibil ca la sfâritu1 lui 2019 s ă
avem o certitudine
D1 Diaconu V.- e bine c ă măcar că au tariful mai mic
D1 Primar - da, au tarif mai mic dar cheltuielile pe ramp ă acolo sunt suplimentate si cam tot acolo
ajungem
D1 Diaconu V.- mai pl ătim altceva în afar ă de depozitare?
D1 Primar - cam tot ce înseamn ă încărcare-desc ărcare, împingătorul...
D1 Diaconu V.- tot noi îl pl ătim, nu intră în tariful acesta?
D1 Primar - este cuprins în tarif. Vizavi de selector dat fiind faptul c ă el este un prototip, deci nimeni nu
mai are aa ceva la acest moment, eu spun c ă în maxim două săptămâni acesta va func ţiona, suntem pe drumul
cel bun, eu sper ca în două săptămâni să funcţioneze la capacitate, s-au f ăcut câteva test ări a acestuia.
D1 Oancă S.V. - dacă tot le pretindem oamenilor s ă ni se dea gunoiul selectat, de ce s ă-1 dea gratis? Eu
nu o să dau gunoiul selectat si gratis pentru c ă as băga bani în buzunarele unor smecheri, ori s ă înfiinţăm nite
centre de achizi ţie contra cost sau elimin ăm taxa de habitat. Putem anula taxa de habitat de la anul dac ă tot îl
colectăm selectat.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 11 voturi pentru i 5 abţinere (dl Andriuţă G., dna Dumbravă A.R., dna Lovin V.O,
dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.)
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea H.C.L.
nr.137/29.06.2017 privind normativele proprii de cheltuieli pentru ac ţiunile de protocol ale U.A.T.
Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 9 voturi pentru si 7 abţineri (dI Andriuţă G.,dl Diaconu V., dna Dumbrav ă A.R., dna
Lovin V.O, dl Matei D.L, dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.)
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre nu a trecut.
Se trece la punctul 6 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind inodificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.
nr. 180/13.08.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
grădiniţă cu program prelungit nr.17, Tecuci, Jude ţul Galaţi.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
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D1 Diaconu V.- noi am votat atunci si cred că am plătit un Studiu de fezabilitate pentru Gr ădiniţa
aceasta.
D1 Primar - exist ă aprobată suma de 3 milioane de lei, sum ă semnată prin programul PNDL pentru
această Grădinţă, numai că noi am iăcut două proiecte unul pentru reabilitare si altul pentru construc ţie nouă. In
momentul în care construc ţia nouă nu ne-a fost aprobat ă este firesc s ă reintroducem aceti indicatori pentru
reabilitare. Este adev ărat c ă sumele vor fi total diferite.
D1 Diaconu V.- totui suma care este prins ă aicea 2745000 este cu 305 mii lei mai mică decât construc ţia
unei Grădiniţe noi , deci ajungem s ă reabilităm o Grădiniţă veche când puteam s ă o construim cam cu aceeai
bani. Mi se pare o mare prostie, de exemplu si Tecuciul putea participa cu aceste 3 miliarde dac ă era o
problemă de bani, aveam teren , aveam tot - în loc s ă construim o grădiniţă nouă cu 30 miliarde, reabilităm
grădiniţa de pe Bradului care este de zeci de ani cu 27 miliarde jum ătate, mi se pare absolut o greea1 ă.
D1 Primar - greea1a nu apar ţine nici Consiliului Local...
D1 Diaconu V.- poate ar trebui s ă insistăm în continuare pe construc ţia unei grădiniţe noi.
D1 Primar - da, dar prin alt program. Era acea ax ă de dezvoltare 13.1 care s-a închis.
D1 Diaconu V.- nu stiu unde a fost depus dar stiam c ă iniţial s-au aprobat toate proiectele care vizau
construcţia de grădiniţe, aa era în program declaraţie oficială.
D1 Primar - tot ce înseamn ă declaraţie oficială, nu s-a minţit cu absolut nimic, numai c ă pe proiectul
iniţial s-a scris reabilitare el a fost prins la Guvernul României pe reabilitare si nu s-a mai putut modifica
aceasta în construc ţie nouă. Gândiţi-vă că diferenţa de bani este una nesemnificativ ă, eu personal nu cred că
reabilitarea va costa 2,6 milioane de lei din ceea ce cunosc acolo vom trimite o parte însemnat ă de bani înapoi,
aa s-a vrut, ne bucur ăm de această reabilitare. Nu Prim ăria Tecuci este cea care este de acord sau nu, prin
programul PNDL s-au acceptat cei 9,18 km deci 12,6 milioane de lei si acest 3 milioane de lei pentru
reabilitarea Gr ădiniţei nr. 17. Noi am avut două proiecte, deci s-a lEăcut cu plata acelui studiu s-a facut dou ă
proiecte unul pentru construc ţie nouă si unul pentru reabilitare, construc ţia nouă a picat si am rămas cu
reabilitare.
D1 Papuc P.- vin să îl completez pe stimatul coleg domnul Diaconu, eu nu am s ă fiu de acord niciodată
să reabilităm acel bloc de nefamilisti cu 27 miliarde, nu o s ă coste atât dar trebuia insistat domnule, aici este
rolul dumneavoastră. Avem spaţiu, avem tot ce ne trebuie haide ţi să facem o grădiniţă nouă.
D1 Primar - aţi avut acces la toate documentele care au trecut prin Consiliul Local, aa c ă nu puteţi să
spuneţi că nu s-a insistat cu privire la acest proiect.
D1 Papuc P.- noi nu avem serviciile la dispozi ţie, trebuia s ă le explicaţi ca să se facă aceste interven ţii să
se construiasc ă grădiniţă nouă acolo.
D1 Primar - când scrie reabilitare, eu v-as sugera s ă consultaţi si alte firme de consultan ţă în domeniul
fondurilor europene sau fondurilor de stat si să vedeţi dacă atunci când se scrie reabilitare se mai poate schimba
în construcţie nouă.
D1 Papuc P.- nu trebuia scris reabilitare.
Dna Dumbravă A.R. - înseamnă că aici a fost greea1a Prim ăriei, s-au facut dou ă proiecte pentru ace1ai
lucru.
D1 Cîmpanu T.- Era mai bine dac ă nu ni se d ădeau deloc.
D1 Papuc P.- da.
D1 Diaconu V.- problema este c ă dacă o să reabilităm grădiniţa o să îngrop ăm construcţia pentru că
niciodată nu o să putem construi alta pentru c ă o să ne spună ce ne-a dat bani pentru reabilitare.
D1 Primar - cred c ă facem nite confuzii destul de mari, deci fondurile de stat cum ar fi acest PNDL sunt
fonduri de stat care s ă stiti că au si costuri pe metru p ătrat si pe kilometru la drumuri sunt diferite, fondurile
europene sunt total diferite de fondurile de stat, nu au nimic în comun standardele de cost sunt totatal diferite nu
au nimic în comun. Dac ă eu câtigam o gr ădiniţă pe un anumit fond al Guvernului României puteam s ă mai
câtig înc ă două pe un fond european. Dac ă se va deschide o ax ă de finanţare avem proiectul i tot ce ne trebuie
imediat vom depune, a vrut pe acea ax ă 1 3. 1 si nu s-a putut datorit ă timpului scurt, noi nu am stiut c ă se va
deschide si nu am prins-a în bugetul local si am f ăcut modificarea în luna a saptea dac ă vă aduceţi aminte si am
cerut 200 mii lei pentru studiu de fezabilitate pentru acea ax ă ca să obţinein 5 milioane de euro, la acel moment
timpul necesar depunerii unor astfel de proiecte era 31 august, s-a prelungit pân ă pe 31 octombrie nu exist ă
timpul fizic necesar pentru depunere si în primul rând pentru ob ţinerea avizelor. Nu pot s ă fiu de acord cu to ţi
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cei care spun c ă s-au pierdut nişte bani, nu trebuie adui bani indiferent cum si pentru ce vom face o gr ădiniţă
elegantă si poate obţinem o altă finanţare aa cum s-a rezolvat construc ţia Grădiniţei din curtea Şcolii nr. 1 O
vom mai face una acolo între blocuri unde este loc liber stabilit de noi to ţi, chiar să nu vă faceţi probleme că noi
nu ne dorim acest lucru, dar atâta s-a putut la acest moment.
D1 Diaconu V. - deci Tecuciul nu prea este luat în seam ă.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 9 voturi pentru i 7 ab ţineri (dl Andriuţă G.,dl Diaconu V., dna Dumbravă A.R., dna
Lovin V.O, dl Matei D.L, dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.)
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre nu a trecut.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului:
Anticorupţie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod SIPOCA 419/ cod MySMIS 118013 i a
cheltuielilor legate de proiect.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 12 voturi pentru i 4 ab ţinere (dl Diaconu V., dl Matei D.L., dna Lovin V.O. si dl
Mîrza V.C.).
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre a trecut.
Se trece la punctul 8 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind trecerea unui teren situat în str.1
Decembrie 1918 nr. 30C din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat aI acestuia
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R., dă citire proiectului de hotărâre.
D1 Diaconu V.- am discutat foarte mult despre acea zon ă din faţa Policlinicii, Pompieri -a., si nu înţeleg
care este sensul s ă venim să amplasăm un container undeva pe un spa ţiu verde într-o intersec ţie foarte
aglomerată fară spaţii de parcare si fără nici un fel de perspectiv ă. Acolo mai există un spaţiu care st ă nefolosit
si amplasat pe spaţiu verde în faţa Grădiniţei nr. 1 si nu îi văd sensul pentru c ă ocupăm tot spaţiu verde fără a
avea nici un fel de utilităţi. Staţia de autobuze de acolo nu a fost reabilitat ă si este tot timpul aglomerat ă, ieirea
de la Pompieri este chiar acolo, noi avem o cl ădire fosta Grădiniţă 1 care la fel zace nefolosit ă si au început să
crească buruieni în curtea ei. Mai mult decât atât aceast ă proprietate în fa ţa căruia se intenţionează să puneţi
acest container, parc ă suntem în 90 mai amplas ăm chiocuri si containere este total inadecvat ă. Prin spate pe la
stadion câini, be ţivi, clădirea aceea s-a furat în totalitate. Discutam cu domnul consilier care a propus m ărirea
cu 500% a impozitului la cl ădirile care nu sunt îngrijite si mai este la fel un teren în fa ţă la BCR si as propune
să facem acel Regulament cum am discutat pentru a obliga proprietarii cei care au revendicat aceast ă clădire si
au vrut s ă o aib ă să o si îngrijească ca să nu strice aspectul din zona respectiv ă. Nu s-a creat nici acuma o
parcare pentru Scoala nr. 10 s-a tot discutat despre acel acces prin curtea şcolii, dar până la momentul acesta nu
s-a rezolvat, în schimb vrem s ă amplasăm un container într-o staţie propriu-zis, de aceea noi vom vota
împotrivă la acest proiect.
D1 Primar - când discut ăm de container, poate toat ă lumea îi înehipuie că este un container menajer.
D1 Diaconu V.- aa scrie în proiectul de hot ărâre.
D1 Primar - eu doresc s ă stiti că se dorete dezvoltarea acelei zone, nu îmi aduc aminte ca un spa ţiu de
pe partea stâng ă spre direcţia de mers spre Bârlad s ă aibă locuri de parcare cump ărate sau deja amenajate. Sunt
33 mp de construcţie uoară spre închiriere nu concesiune care ar putea aduce trei sau patru locuri de munc ă si
ar fi si foarte elegant. Denumirea de container, stiti foarte bine cam cum va ar ăta acolo, nu facem absolut nimic
rău nici unui magazin din zon ă, absolut nici unei firme din zon ă nu creem nici o aglomeraţie în plus p ăi
înseamnă că toate acele non-stopuri sau ce este acolo sunt mai elegante? Noi vrem s ă aducem ceva elegant si în
funcţie de ceea ce văd si ceilalţi să poată avea un reper. Acel container cum îi spune ţi dumneavoastră va fi un
reper de a face comerţ într-un mod elegant.
D1 Diaconu V.- nu i-am spus eu este scris în proiectul de hot ărâre
D1 Primar - dimensiunile sunt exact a unui container cum îl vede ţi pe acela de la Unitatea Militar ă, dar e
altceva. Acuma dac ă nu avem locuri de parcare si sunt mai bune acele chiocuri metalice improprii, este
punctul dumneavoastr ă de vedere îl veţi exprima în momentul votului.
ÎÀ

D1 Papuc P.- vin s ă îl completez pe domnul consilier Diaconu, sunt de acord cu dânsul, chiar subscriu la
cele spuse trebuie desfiin ţate chiocuri1e si aa acolo este o aglomera ţie permanentă e Policlnica, Scoala nr. 10,
Poliţia este un trafic extraordinar pe lâng ă faptul că este staţia de autobuz care e acolo - este o înghesuial ă.
Dacă se facea o parcare pentru a nu mai sta maini1e pe strad ă era mai bine, dar este legea spa ţiilor verzi si nu
trebuie s ă desfiinţăm aceste spaţii verzi. Am spus că nu o să mai apară chiocuri, dar nu este nici o problem ă
noi de aceea suntem aici s ă dezbatem problemele si să ne dăm votul.
D1 Oancă S.V.- în anii din urmă unii dintre consilierii locali raceau lobi pentru corpora ţii si
supermarketuri, în ţeleg acuma că tot împotriva întreprinz ătorilor români se pornete iureu1 dac ă ar veni
Kauflland, Lidel si ar pune pe masă o ofertă ar fi bine atunci i-am ajuta. Ce avem cu românii un chioc, tr ăete
o familie de români, dar noi ajut ăm corporaţiile. Pe mine mă deranjează eu tecucean s ă aud că sprijinim
corporaţiile dar nu pe cei din Tecuci.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 9 voturi pentru si 5 abţineri (dl Andriuţă G., dna Dumbrav ă A.R., dna Lovin V.O, dl
Mîrza V.C. si dl Papuc P.) si 2 împotrivă (dl Diaconu V. şi dl Matei D.L.)
D-oara Secretar, Fotache V - proiectul de hot ărâre nu a trecut.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unei suprafeţe de teren situat ă în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţinând
domeniului privat al municipiului
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
D-oara Secretar, Fotache V - întrucât proiectul de hot ărâre de la nr. 8 nu a trecut, iar acesta este strâns
legat propun domnul Primar s ă îl retrageţi de pe ordinea de zi.
D1 Primar - da, îl retrag de pe ordinea de zi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării prin Iicitaţie
publică a unui bun imobil (teren), apar ţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în
Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr.24 B
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P.- "as vrea s ă stiu dacă în perspectivă acest teren de 100 m îl ia cineva care poate ataat de eI
acolo în zon ă, altfel nu ştiu dac ă are sens s ă-1 scoatem Ia licita ţie. Ce poate face un om pe 100 m?
D1 Viceprimar, Pintilie D. - este un teren care st ă în paragină de atâta timp si ar fi mai bine s ă-1
valorificăm.
D1 Primar - gândiţi-vă că în acea zonă vor urma investiţii, sunt multe bucăţi rămase după împărţirea care
s-a racut prin anii 2008-2009 i au r ămas bucăţi de 60 m, de 100 m a nim ănui. Gândiţi-vă că acolo va fi ap ă
canal în imediata perioadă, vom putea veni cu proiecte clare de asfaltare a str ăzilor de acolo, un p ărculeţ de
joacă va fi înfiinţat până la finele anului. Au fost solicit ări si cereri la SADPP, de aici a pornit acest proiect.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 10 voturi pentru i 6 ab ţineri (dI Andriuţă G.,dI Diaconu V., dna Lovin V.O, dl Matei
D.L, dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.)
D-oara Secretar, Fotache V -proiectul de hot ărâre nu a trecut.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind stabilirea num ărului maxim de
autorizaţii pentru transportul public de persoane în regim de taxi în Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- vreau s ă ştiu exact câte autoriza ţii sunt eliberate la data aceasta, pentru c ă aa cum se
vehiculează ori sunt mai multe ori mai puţine. Deci, câte sunt valabile la ora actual ă? Pentru c ă numărul de
locuitori este aa cum este o disput ă la Tecuci, nu stim câţi suntem, de aceea propun s ă îl amânăm ca să facem o
discuţie serioasă că de fiecare dat ă au fost discuţii prin ora, dac ă mai sunt de eliberat sau de luat.
D1 Primar - nu mai sunt nici de luat nici de dat, pic ăm exact pe num ărul existent real, la un moment dat
au fost retrase dou ă tocmai de aceea exact pe num ărul de patru la mie.
D1 Andriuţă G.- dacă mai suntem 44000 conform statisticii din 2012.
D1 Primar - cei de la Evidenţa populaţiei prin Institutul Naţional de Statistică ne pun la dispozi ţie
numărul de Iocuitori la acest moment a Municipiului Tecuci.
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Nu mai sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru i 3 ab ţinere (dl Andriuţă G., dna Dumbravă A.R. si dl Papuc P.)
D-oara Secretar, Fotache V -proiectul de hot ărâre a trecut.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordarea titlului de
CETAŢ EAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCP domnului comandor (în rezerv ă) CHI
GHEORGHE DOREL
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R., dă citire proiectului de hotărâre. Având în vedere faptul c ă
punctele: 12 de pe Dispozi ţia nr. 1039 si 1,2,3 de pe Dispoziţia nr. 1046 se adoptă prin vot secret, rog
propuneri pentru comisia de num ărare a voturilor pentru aceste proiecte.
D1 Martin C.M.- propun ca comisia de num ărare a voturilor să fie formată din trei membrii si anume: dl
Croitoru C., d-na Diaconu P.M. si dna Lovin v.o..
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerile pentru ca comisia s ă fie formată din trei membrii astfel: dl Croitoru C., d-na
Diaconu P.M. si dna Lovin V.O..
Se înregistreaz ă 13 de voturi pentru i membrii propui nu particip ă Ia vot, astfel comisia de num ărare a
voturilor are urm ătoarea componenţă: dl Croitoru C., d-na Diaconu P.M. si dna Lovin V.O.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot secret proiectul de hot ărâre.
Membrii comisiei de numărare a voturilor invit ă pe domnii consilieri la vot.
Dna. Dumbravă A.R.- dă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.
In urma numărării voturilor comisia constat ă că din cele 16 voturi valabil exprimate sunt 16 voturi
pentru, - ab ţinere i - împotrivă , iar 2 buletine de vot anulate ca neîntrebuin ţate.
D1 Chis G.D. - Vă mulţumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-a ţi acordat-o, pentru mine este
un eveniment deosebit v ă informez pe to ţi că pe 4 septembrie am făcut 30 ani de când sunt tecucean. De când
am venit aici la Tecuci mi-am canalizat toate eforturile , toat ă munca mea pentru dezvoltarea unit ăţii pe care
am condus-o foarte mul ţi ani pentru ca Tecuciul s ă reînvie din punct de vedere al istoriei aeronautice Române.
Unitatea pe care am condus-o pe parcursul celor 15 ani, cât a func ţionat aici, a fost cel mult pe locul trei în
aviaţia militară română dintre 17 unităţi luptătoare. Dup ă anul 2011, dat fiind că am nimerit într-un astfel de loc
Cu istorie bogat ă m-am hotărât să înfiinţez la Tecuci Muzeul Aeronauticii Moldovei cu sprijinul Prim ăriei
Municipiului Tecuci si a domnilor consilieri de a lungul anilor am reuit s ă iau acea clădire si cu sprijinul unora
dintre dumneavoastr ă si a unora care nu sunt aici am reuit s ă reabilitez jumătate de cl ădire si să fac ceea ce
este pân ă acuma. Vă informez că chiar dac ă nu as fi primit aceast ă mare distincţie de Cetăţean de onoare a
Municipiului Tecucieu mi-as fi continuat calea pe care am început-o adic ă începând din ianuarie-februarie
devenim secţia Muzeului Naţional al Aviaţiei, am primit elicopterul înapoi si mai aducem două avioane si vom
continua s ă îmbogăţim Muzeul aa cum ne-am propus. V ă mulţumesc încă o dată ! Aveţi sprijinul meu oricând
i oriunde.
Se trece la punctul 13 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T.
Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de
mandat a domnului Voinea Ionn ţ din funcţia de Administrator/Director General al Companiei de
Utilităţi Publice Tecuci S.R.L., prin renun ţarea la mandat
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. , dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Andriuţă G. —luăm act de demisia omului.
D1 Papuc P.- dac ă omul a depus demisia ce să votăm?arătaţi-mi actul normativ care spune treaba
aceasta
D-oara Secretar, Fotache V - renun ţarea la mandat este una domnule consilier, iar demisia este alt ă
instituţie juridică.
Dl Papuc P.- eu am în ţeles că a demisionat.
D-oara Secretar, Fotache V —nu a renun ţat la mandat.
Dl Papuc P.- asta e cu totul alceva, eu am în ţeles că a demisionat.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot secret proiectul de hot ărâre.
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Membrii comisiei de numărare a voturilor invit ă pe domnii consilieri la vot.
Dna. Dumbravă A.R.- dă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.
In urma numărării voturilor se constat ă că din cele 16 voturi Iiber exprimate sunt 13 pentru, abţinere si 3 împotrivă , iar 2 buletine de vot anulate ca neîntrebuin ţate.
Se trece la punctul 14 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T.
Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de
mandat a doamnei Bostan Carleta Daniela din func ţia de director executiv al Societ ăţii Administrarea
Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. , dă citire proiectului de hot ărâre.
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 se constat ă că din cele 17 voturi liber exprimate sunt 9 pentru, - ab ţinere
i 7 împotrivă , iar 2 buletine de vot anulate ca neîntrebuin ţate.
Se trece la punctul 15 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T.
Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei
BOSTAN DANIELA-CARLETA în func ţia de director general al Companiei de Utilităţi Publice Tecuci
S.R.L.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. , dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune Ia vot secret desemnarea doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA în func ţia de director
general al Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L.
Membrii comisiei de numărare a voturilor invit ă pe domnii consilieri la vot.
D-na Dumbravă A.R.- dă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.
In urma numărării voturilor se constat ă că din cele 16 voturi liber exprimate sunt 9 voturi pentru, abţinere i 7 împotrivă , iar 2 buletin de vot anulate ca neîntrebuin ţate.
Se supune la vot deschis proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturipentru i 3 ab ţineri (dl Andriuţă G., dna Dumbravă A.R. si dl Papuc P.)
Se trece la punctul 16 aI ordinii de zi: Inform ări, interpel ări, petiţii.
D-na Dumbravă A.R.- cerere Curţii de Conturi este să fie citite în edinţă.
D1 Papuc P.- p ăi nu le avem aici, Ia map ă?
D-na Dumbrav ă A.R.- a titlurilor.
D-oara Secretar, Fotache V. - auditorii Camerei de Conturi solicit ă proces-verbal aI sedintei prin care
să facem dovada c ă domnii consilieri Iocali au dezb ătut inform ările pe care le-a solicitat dumnealor.
D1 Papuc P.- nu este obligatoriu ca tot ce spune dumnealor s ă facem noi. Citi ţi-le domnule Primar!
D1 Primar - dă citire inform ărilor.
* Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 69623/10.08.2018 privind modul de
ducere Ia îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/17.08.2015 a Camerei de Conturi Gala ţi la
U.A.T. Municipiul Tecuci.
D1 Primar - presupun că aţi avut răbdare si le-aţi citit.
D1 Diaconu V.- sunt câteva sute de pagini. Am i eu o întrebare pentru Curtea de Conturi i s ă o notaţi:
De ce s-au dat prelungiri din 2013 pân ă acuma? Ce decizii putem lua când noi nu suntem parte? Consiliul
Local nu este parte.
D-oara Secretar, Fotache V. - am f ăcut obiecţiuni la aceste adrese la Curtea de Conturi si nu mi-a
răspuns.
D1 Diaconu V.- o s ă citească procesul-verbal aI sedintei. La Zooland ce mai putem face?
* Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 8023/14.08.2018 si Decizia nr.
99/2014/6/31.08.2018 a Camerei de Conturi Gala ţi la Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci
* Informare privind Decizia nr.2/2016/346.08.2018 si Raportul de follow-up nr.11/17.07.2018 a
Camerei de Conturi Gala ţi Ia Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.
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* Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.
12/2017/2/17.09.2018 cu nr.77790/20.09.2018 si Raportul de follow-up privind modul de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.12/14.07.2017, cu nr. 71783/24.08.2018
* Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.
108/2013/7/17.09.2018 cu nr. 77789/20.09.2018 si Raportul de follow-up privind modul de ducere Ia
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.108/10.01.2014, cu nr. 68288/06.08.2018
* Adresa nr. 77792/20.09.2018 înregistrat ă la Primăria Municipiului Tecuci privind Decizia
nr.16/17.09.2018 si Raportul de control privind Controlul ca urmare a identific ării unor erorilabateri
pe parcursul unei misiuni de audit aI performan ţei la nivelul administra ţiei publice Iocale pentru
perioada 2014-2017, cu nr. 66086/27.07.201 8.
D1 Primar - s ă stiti că acea ultimă misiune de audit, bine alţii poate au fost implicaţi si de aceea le
tratează cu mai puţin interes, pe mine cel puţin personal nu m ă interesează dacă o instanţă de judecată
consideră sau nu vinovat ă o persoană. Obligaţia noastră este să scoatem aceste documente Ia iveal ă si să le
predăm acestor instan ţe de judecat ă, iar ceea ce hot ărăsc ei este partea a doua. Ceea ce eu pot s ă vă spun este
că foarte multe din aceste m ăsuri ale Camerei de Conturi vin de foarte demult, exact cum spunea domnul
Diaconu din 2013, un an în care s-a tras primul semnal de alarm ă asupra celor ce se întâmplau în mare m ăsură
în administraţia de atunci. C ă sunt gree1i sau nu tot instan ţele de judecată vor hotărî, multe din acele hot ărâri
au fost făcute si luate multe din ele în Consiliul Local si tocmai de aceea se face si această informare c ătre
consilierii locali, nu au de unde s ă stie care erau atunci si care sunt acum ei spun că si Consiliul Local trebuie
să cunoască aceste m ăsuri care s-au Iuat. O parte din ele le vom rezolva pe calea instan ţei de judecată, de
aceea am cerut mandat pentru un avocat. Eu nu am s ă înţeleg absolut deloc de ce au fost scuti ţi de exemplu la
taxa de habitat aproape cele mai potente firme din municipiul Tecuci, bani care ar trebui în orice moment s ă îi
avem la dispoziţie pentru salubrizarea orau1ui. Nu am s ă înţeleg absolut deloc cum s-a hot ărât darea în
judecată de către Primăria Tecuci a unor firme care i-au executat contractele în totalitate m ă refer la SC Gegi
i cei care au făcut spectacole de cr ăciun, cu toate c ă a existat un Consiliu Local, un Secretar care este juristul
acestei instituţii si avea obligaţia să îi atragă atenţia Primarului la acea dat ă. Toate acestea dac ă se vor
descoperi că sunt sau nu sunt gree1i inten ţionate sau voite asta nu am de unde s ă cunosc. Noi am descoperit,
am scos la iveală, mai sunt încă foarte multe probleme pe care sper ăm să le finalizăm în instanţă, dar ceea ce
doresc s ă precizez este c ă s-au facut foarte multe lucruri destul de neîn ţelese poate de noi pe care doar instan ţa
de judecată Ie va putea hot ărî si sper ca la sfâritul anului noi vom avea o serie de întâlniri atât cu presa cât si
cu cetăţenii si vom începe să descoasem aceste m ăsuri care au fost sesizate de Camera de Conturi Gala ţi în
ideea că si cetăţeanul de rând este în m ăsură să cunoască, să îi facă o idee despre ceea ce s-a întâmplat Ia acel
moment. Măsurile vin din urm ă, din anii precedenţi, tot pe astfel de m ăsuri suntem în instanţă cu sistemul de
iluminat stradal. Eu nu consider că nu a fost un lucru pozitiv c ă suntem în instanţă, vinovaţii îmi dau seama
cine sunt, dar uitaţi-vă că tot unei hot ărâri aiurea a unei administra ţii acum Tecuciul nu are o soluţie pentru
sistemul de iluminat stradal, p ăcat că facem investiţii si când ar trebui s ă ne bucurăm si noi de investiţii
destule de importante... noi facem tot ce ne st ă în putinţă ca să oferim iluminat pe străzi cu cei de la Electrica
i să scoate cartierele din întuneric atunci când e nevoie.
D1 Mîrza V.C. - vina este împ ărţită, niciodată nu ajungea Ţuchel la Tecuci aici fără PSD.
Dl Primar - fostul Primar a ajuns în func ţia pe care a avut-o în urma unui vot, nu a unui partid sau
altul.
D1 Diaconu V.- nu înţeleg de ce măsurile închise, deci m ăsurile care au fost propriu-zis rezolvate se
reiau din urm ă si se tot scriu sute de pagini, în noile termene, nu numai cele trei, patru, cinci care sunt par ţial
duse la îndeplinire - eu asta nu înţeleg. In al doilea rând, eu cred c ă ar fi fost corect ca la terminarea unui
mandat să fî venit Curtea de Conturi si s ă le închidă printr-un audit al Curţii de Conturi si stabilirea prin
măsuri cine este vinovat, care este consiliul acesta sau cel ălalt care a votat etc.. nu v ăd, ne dă o sarcină - de
exemplu unul a cumpărat o maină si ne dă să sarcină să îl vindem cu o dată si jumătate din preţul nou. Cum
poţi să îl duci la îndeplinire?, sunt nite soluţii ridicole.
Dl Viceprirnar, Pintilie D.- s ă revenim la ce a spus domnul consilier Diaconu, dac ă Curtea de Conturi
ne transmite mereu nou ă mesaje, am putea s ă îi adresăm si noi o întâmplare: De ce m ăsurile din 2013 s-au
prelungit până în 2018 si nu le-a rezolvat atunci?
D1 Diaconu V.- ce se mai poate întâmpla la Zooland? Cum mai poate cineva recupera banii?
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D-oara Secretar, Fotache V. - adev ărul este, domnul Diaconu poate confirma, pân ă în 2016 Curtea de
Conturi a mai fost la Prim ărie, deci venea, dar niciodat ă nu s-a facut adres ă către Consiliul Local s ă pună în
aplicare, iar din 2016 ne bombardeaz ă cu adrese.
D1 Diaconu V.- dac ă cei care au semnat procesul-verbal, dumneavoastr ă ca Primar si doamna director
financiar sunteţi de acord cu măsurile, noi ce putem să facem? S ă spunem că nu suntem de acord sau cum?
D-oara Secretar, Fotache V. - conform Regulamentului Cur ţii de Conturi, noi am făcut obiecţiuni la
procesul-verbal, dar cum ne-a ţi răspuns dumneavoastr ă că nu aţi stiut de obiecţiunile noastre aa ne-au
ră spuns cei de la Curtea de Conturi. Este o procedur ă care este prev ăzută de lege, dar care nu are nici o
finalitate. Dac ă aţi văzut noi am formulat obiec ţiuni în termenul legal, acum urmeaz ă să facem contesta ţie pe
cale administrativă care o s ă mai stea 45 zile.
D1 Papuc P. - nu are termen de prescrip ţie?
D-oara Secretar, Fotache V. —cât se formuleaz ă contestaţie la Consiliul Naţional de soluţionare se
suspendă executarea Deciziei.
D1 Diaconu V.- am dori să invităm auditorii de la Camera de Conturi s ă discutăm si noi cu dumnealor
dacă tot vrea s ă ia act consiliului local, s ă vină să ne informeze si să ne spună ce putem face noi consilierii
locali.
D-oara Secretar, Fotache V. - am încercat si răspunsul a fost c ă Curtea de Conturi este organ de
control si nu care asigur ă consultanţă, ar fi într-un conflict de interese s ă vină.
D1 Diaconu V.- atunci dac ă ni le trimite nou ă semnate de Curtea de Conturi nu este conflict de
interese?
Nu mai sunt alte discu ţii cu privire Ia inform ări si se trece Ia: Interpelări, petiţii
Dna Lovin V.O. —mai mult pentru informarea domnilor consilieri privind Iucrarea care s-a f ăcut din
BduI Victoriei
D1 Primar - abuziv?
Dna Lovin V.O. —nu ştiu dacă abuziv, nu am afirmat aa ceva
D1 Primar - ce lucrare se face pe Bdul Victoriei?
Dna Lovin V.O. —pavarea si modernizarea ...
D1 Primar - Modernizarea Bdului Victoriei din Municipiul Tecuci 960 m prin pavare, bordurare si
covor asfaltic acesta are un proiect, dup ă DALI s-a făcut un proiect pe care toat ă lumea trebuie să-1 respecte si
după ce se va realiza acest proiect, pe baza unor discu ţii între proiectanţi, între executant, dirigintele de
antier, beneficiar se vor putea rezolva micile probleme care poate nu au fost luate în calcul la conceperea
acestui proiect.
Dna Lovin V.O. —dacă domnii consilieri au fost informaţi la celelalte sesiz ări stim să le răspundem
cetăţenilor, ne-aţi dat dumneavoastr ă acest răspuns.
D1 Diaconu V.- prin acest proiect s-a schimbat sensul de mers?
D1 Primar - în acest proiect se vor schimba sensurile de mers, dar acest lucru se poate face între
proiectant, dirigintele de santier, Serviciul de Investi ţii si beneficiar, inclusiv pentru sensurile de mers trebuie
să apară si Serviciul Rutier a Poliţiei Municipale.
D1 Diaconu V.- de exemplu la intrarea în Ghica Vod ă este blocat, mari problem. Lucrarea care se
execută pe Transilvanie, vorbim de sensul de mers de la semafor la autogar ă, la semafor s-a f ăcut fără nici o
organizare de santier, au r ămas gropi, nici un fel de protecţie a lucrărilor. Am văzut copiii cu b ătrâni mergând
pe stradă pe lângă tir.
Dl Viceprimar, Pintilie D. - în caz de urgen ţă se poate face.
D1 Diaconu V.- nu ştiu dacă este urgenţă, dar de trei zile nu s-a întâmplat nimic. Au venit, au s ăpat si
de trei zile nu sunt marcate, gropile sunt acolo iar noaptea poate da oricine de aceea as ruga s ă verificaţi
pentru c ă aa cum lucreaz ă nu este corect. A rezolva cu dou ă sensuri vă spun că trebuie să ne gândim si la
parcări pentru că o să blocăm toate zonele. Ar trebui verifica ţi si cum lucrează cu protecţia cetăţenilor,
organizarea de santier Ias ă de dorit.
D1 Primar - v ă referi ţi la lucrarea care are Ioc pe BduI Victoriei sau acea lucrare f ăcută pe situaţii de
urgenţă de către Ap ă-Canal?
D1 Diaconu V.- mai mult a celor de la Ap ă-canal
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D1 Primar - aceea a fost f ăcută fără o aprobare special ă, de obicei când se întâmpl ă astfel de situaţii
este greu să spunem că avem aprob ările într-o zi se face pe situa ţii de urgenţă, dar se intersecteaz ă cu o lucrare
mare care este Bdul Victoriei, locurile de parcare care spune ţi vor apare atât pe partea stâng ă cât si pe partea
dreaptă în tronsonul numărul doi si trei.
D1 Diaconu V.- excavatoarele nu trebuiesc l ăsate pe sensurile de mers si blochează toată zona pentru că
sunt zile întregi în care nu Iucreaz ă si parchează acolo.
D1 Primar - pe str. Stefan cel Mare suntem cu aprobare si avem tot ce ne trebuie pentru începerea
lucrării, pe str. Unirii si Traian si nu am început tocmai de aceea ca s ă nu bulvers ăm aceste două tronsoane
destul de importante din centru, am l ăsat Unirii liberă ca să oferim o variant ă.
D1 Andriuţă G. —"as ruga pe domnul Primar dac ă binevoiete să mă asculte pentru cinci întreb ări
referitor la Strada Mare: Dac ă avem vreo garanţie că aa cum le-aţi promis celor care activeaz ă pe această
stradă că în 45 zile va fi lucrarea terminat ă? Referitor la acei stâlpi, dac ă este adevărat că Electrica ne cere
pentru intervenţia Ior să venim si noi cu aport de 50%? Dacă s-a făcut un studiu de trafic acolo în sensul în
care se va lua decizia unui singur sens de circula ţie si un studiu de impact asupra calcul ării unor prejudicii
adusă acelor comercian ţi de pe acea strad ă? In cazul în care vom termina lucr ările Ia termen v ă rog să Iuaţi în
calcul si acea desp ăgubire a comercianţilor de pe această stradă, nite facilităţi.
D1 Primar - eu îmi doresc din tot sufletul ca cele 45 de zile s ă fie într-adevăr numărul real si final de
zile care s ă se facă aceste Iucrări. După cum poate v-au transmis cei de pe acea strad ă aţi observat c ă i-au
adus aminte în ultimul moment si le respect acest lucru, s ă se racordeze din nou la instala ţia de gaz, sunt sase
astfel de firrne care au uitat s ă se racordeze la gaz. Sunt cei de Ia ISU care ne-au impus prezen ţaa cel puţin
trei hidranţi pe stradă pentru c ă sunt clădiri una lângă alta si din nou va apare o s ăpătură în plus. Studiul de
trafic nu a fost făcut pentru c ă nu a necesitat, în urma consult ării comercianţilor de pe acea strad ă ei i-au dorit
să rămână si cu trafic, noi ini ţial am vrut să o facem pietonal ă, proiectul a rămas cum i-au dorit cet ăţenii de
pe acea strad ă. Cât privete studiul de impact, eu vă spun doar atât impactul cel mai r ău este cel că
comercianţii de pe strada Mare vor trebui s ă facă doar un singur lucru s ă gândească o altă linie de marketing,
să aranjeze firmele si atunci va fi foarte bine pentru ei. Acea desp ăgubire pe care dumneavoastr ă o solicitaţi
mi se pare un lucru total deplasat pentru c ă niciodată de exemplu astă iarnă ar fi trebuit să spuneţi că a fost
zăpadă pe stradă si trebuie să-i despăgubim pe cei de pe Strada Mare. Trebuia cred c ă lăsată aa, cum de altfel
administraţia din care aţi facut parte si dumneavoastr ă jenant a lăsat-o aa mul ţi ani, a fost o tentativ ă undeva
în anul 20 1 0 de reabilitare a acelei str ăzi, iar acum când într-adev ăr vrem să facem ceva care va dura înc ă 100
de ani de aici în colo veni ţi cu tot felul de lucruri penibile, iar acel 50% cred că într-adev ăr că citiţi multe
basme. Eu dacă eram în locul dumneavoastr ă citeam proiectul si fiind inginer putea ţi să veniţi cu îmbunătăţiri.
Care este modalitatea prin care se stabilete prejudiciul unei firme în momentul în care se lucreaz ă pe acea
stradă?
D1 Andriuţă G. - este adev ărat că Electrica ne cere pentru mutarea stâlpilor 50%?
D1 Primar - nu
Dl Viceprimar, Pintilie D. - dac ă aţi analizat un pic problema este vorba de iluminatul public stradal
care este în totalitate în sarcina noastr ă, nu este alimentarea cu energie electric ă la consumatorii casnici.
D1 Primar - face ţi confuzii grave, tot ee înseamn ă alimentare cu energie a locuin ţelor nu se poate face
prin cablu de la stâlp, cablu pentru iluminatul stradal va fi îngropat nu cel de la iluminatul casnic.
D1 Papuc P.- s-a inventariat spa ţiile la Legea nr. 15?
D1 Primar - nu
D1 Papuc P.- câţi bani s-au scos la bâlci?
D1 Prirnar - am Raportul celor de la bâlci cred c ă undeva la 460 mii lei. Am raportul dar mâine vi-1 pot
da si dumneavoastr ă exact pe zile pe contract pe fiecare.
D1 Oancă S.V. - ar trebui s ă daţi un semnal la Bucureti privind exasperarea ob ţinerii autorizţiilor si a
avizelor suprataxare, durat ă, avize care chiar nu ai nevoie.
D1 Diaconu V. - vizavi de parcometre dac ă se pun în funcţiune de la 1 octombrie, trebuie doi lei sau
merge si cu un leu?
Dl Primar - merge si cu un leu si jumătate de leu
D1 Diaconu V.- am o întrebare pentru cei care doresc s ă facă abonamente am înţeles că noi în proiectul
de hotărâre cu taxe si impozite nu am f ăcut un abonament anual, sunt firme acolo care nu o s ă poată plăti să-şi
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ţină maşina acolo 10 ore câte 2 lei i ar dori s ă facă abonament. Noi putem stabili unde se poate incheia
abonament şi unde nu, dac ă există posibilitate dar dac ă nu în decembrie când o s ă fie pentru anul viitor s ă
putem să discutăm i soluţia aceasta de a avea abonament pe anumite zone unde hot ărâm noi."
Dl Primar — "nu se va face abonamente, facem investi ţii in parcometre ca s ă îi iei pe aceea şi variantă."
Dl Diaconu V.- "eu dau r ăspunsul celui care are firma acesta c ă nu se poate."
Dl Militici G. — "la instituţiile publice vin angajaţii cu maşina la Bibliotec ă"
Dl Primar — "instituţia publică este prevăzută cu parcare?"
Dl Militici G. — "nu are "
Dl Primar — în spatele Prim ăriei"
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă declar ă inchise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.

Pr&aedinte de şedintă,

Secretar U.A.T..
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