ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

PROCES - VERBAL
ŞEDNŢA EXTRAORDINARĂ
09.10.2018
Încheiat astăzi, 09.10.2018, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci,
care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600.
Domnioarei Secretar, Fotache Valerica - întrucât doamna Preedinte de sedintà, Ani Dumbrav ă, 1ipsete
nemotivat vă rog să faceţi propuneri pentru Preedinte de sedintâ pentru sedinta de ast ăzi.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- propun pe domnul Bulhac Constantin.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerea domnului Viceprimar ca Preedinte de sedintà pentru ast ăzi să fie dl Bulhac
Constantin.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturipentru.
D1 Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin - declar ă 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 prezen ţi 13,
1ipsete motivat domnul consilier Andriuţă Ghiţă, deces în familie, si nemotivat domnii consilieri: Diaconu
Vasile, Dumbravă Ani Rodica, Matei Dragomir Lucian si Papuc Petru - drept pentru care sedinta Consiliului
Local, de ast ăzi, este statutar ă.
D1 Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin- precizeaz ă că a fost Ia map ă procesul-verbal de la şedinţa
ordinară a Consiliului Local din data de 27.09.2018.
Dna Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 27.09.2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 27.09.2018.
Se înregistreaz ă 11 voturipentru i 2 ab ţineri( dl Buliga B. si d-na Dumitriu G.G.- pentru c ă nu au
participat la acea edin ţă).
D1. Preedinte deedin ţă , Bulhac Constantin— d ă cuvântul domnului Primar pentru a da citire dispozi ţiilor
de convocare a edin ţei de astăzi.
D1 Primar - dă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1273/ 05.10.2018, cu urm ătoarele proiecte de
hotărâre:
1. Proiect de hot ărâre privind modificarea H.C.L. nr.137/29.06.2017 privind nonriativele proprii de
cheltuieli pentru acţiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci.
2. Proiect de hotărâre 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.
3. Proiect de hot ărâre privind aprobarea unor schimburi de locuin ţe.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Iistei de repartizare a locuin ţelor pentru tineri destinate
închirierii.
5. Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unor locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 3 OC din domeniul
public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
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7. Proiect de hot ărâreprivind închirierea prin licita ţie publică a unei suprafeţ e de teren situat ă în
Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţ inând domeniului privat al municipiului.
8. Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren),
aparţ inând domeniului privat aI Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr.24.
9. Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu privind trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior
Genoiu nr.3b din domeniulpublic al municipiului Tecuci în domeniul public al statului si administrarea
Ministerului Afacerilor Interne.
10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul s ău
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului F ărcă anu Grigore în func ţia de director
executiv al Societ ăţ ii Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi Tecuci.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 1 aI 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, dl Bulhac C. - d ă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 11 voturi pentru i 2 ab ţineri (d-na Lovin V.O. si dl Mîrza V.C.)
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 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
grădiniţă cu program prelungit nr.17, Tecuci, Jude ţul Galaţi.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C. - d ă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea unor schimburi de
locuinţe.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C. , d ă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 4 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Iistei de repartizare a
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unor
locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind trecerea unui teren situat în str.1
Decembrie 1918 nr. 30C din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., d ă citire proiectului de hot ărâre.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune Ia 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 închirierea prin licita ţie publică a
unei suprafeţe de teren situat ă în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţinând
domeniului privat aI municipiului.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării prin licita ţie
publică a unui bun imobil (teren), apar ţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în
Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr.24.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu privind
trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului Tecuci în
domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Primar - am s ă vă aduc câteva preciz ări, am început să spunem aa, sirul normal al documentelor
pentru cedarea din domeniul public al Municipiului Tecuci al acestei cl ădiri ce va intra sub jurisdicţia a
Ministerului Afacerilor Interne si în special a Jandarmeriei care vor ceda c ătre ALA Unitatea Militar ă. U.A.T.ul Ie-a pus la dispoziţie o astfel de cl ădire pentru a avea posibilitatea ca cei de ALA s ă investească printr-un
proiect european în Unitatea Militar ă si să devină un centru regional pentru Situaţii de Urgenţă.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul asociatului U.A.T.
Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului
Fărcă anu Grigore în funcţia de director executiv aI Societ ăţii Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor
Verzi Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac C., dă citire proiectului de hot ărâre. Având în vedere faptul c ă
desemnarea se adopt ă prin vot secret, rog propuneri pentru comisia de num ărare a voturilor.
D1 Fărcă anu G.- nu voi lua parte la deliberarea acestui proiect de hot ărâre având în vedere dispozi ţiile
art. 46, alin 1 din Legea nr. 215/2001 coroborate cu art. 77 din Legea nr. 393/2004.
D1 Croitoru C.- propun ca comisia de num ărare a voturilor s ă fie formată din trei membrii si anume: dl
Martin C.M., dl Buliga B. si d-na Diaconu P.M..
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerile pentru ca comisia s ă fie formată din trei membrii astfel: dI Martin C.M., dI
Buliga B. si d-na Diaconu P.M..
Se înregistreaz ă 9 de voturi pentru i membrii propui nu particip ă la vot, astfel comisia de num ărare a
voturilor are următoarea componenţă: dI Martin C.M., dl Buliga B. si d-na Diaconu P.M..
D1 Primar - prin eliberarea func ţiei de director executiv de la Societatea Administrarea Cimitirelor si a
Spaţiilor Verzi Tecuci este propunerea noastr ă pe dl Fărcă anu Grigore, cred c ă experienţa în comerţ si nu
numai îl recomand ă. Aceste societăţi trebuie să se întreţină absolut singure fără sprijin din partea Administra ţiei
Locale sau a U.A.T. -ului si să încetăm odată pentru totdeauna de a investi în aceste societ ăţi, spun eu că este o
alegere bună făcută.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot secret desemnarea domnului F ărcă anu Grigore în funcţia de director executiv al
Societăţii Administrarea Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi Tecuci.
Membrii comisiei de numărare a voturilor invit ă pe domnii consilieri la vot.
D1 Bulhac C.- d ă citire procesului —verbal al comisiei de num ărare a voturilor.

in urma num ărării voturilor se constat ă că din cele 12 voturi liber exprimate sunt 12 voturi "pentru", "abţinere i - "Impotriv ă", iar dl Fărcăşanu G. nu a luat parte la deliberare.
Se supune la vot deschis proiectul de hot ărâre.
Se Inregistreaz ă 12 voturi"pentru", iar dl F ărcăşanu G. nu ia parte la deliberare conform art. 46, alin. 1 din
Legea nr. 215/2001
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă declar ă Inchise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte de sedint ă ,

Secretar U.A.T.,
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