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Încheiat astăzi, 14.12.2018,  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 14 00 . 

edinţa Consiliului Local de astăzi nu este înregistrat ă  audio-video. 
D1. Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - declar ă  deschise lucrărileedinţe i i dă  

cuvântul domnului Manolache V. care ţine locul Secretarului U.A.T. pentru a face prezen ţa. 
Domnul Manolache Vasile care ţine locul domnioarei Secretar, Fotache Valerica - din 

totalul de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezenţi 18, 1ipsete motivat domnul consilier 
Andriuţă  Ghiţă  - drept pentru care edinţa Consiliului Local, de astăzi, este legal constituită . 

D1 Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-verbal de 
la şedinţa ordinară  a Consiliului Local din data de 29.11.2018. 

D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 29.11.2018. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 29.11.2018. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - d ă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire 

Dispoziţiei de convocare a sedintei de ast ăzi. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1774/ 11.12.2018, cu urm ătorul proiect 

de hotărâre: 
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 
investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la unicul punct al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind rectif.carea 

bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci si modif.carea 
Programului de investiţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. 
Municipiului Tecuci, pe anul 2018. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Croitorţi Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Diaconu V.- avem un amendament facut la Comisia de specialitate nr. 1 unde s-a 

prezentat doamna Cristea si domnul Chi ţu pe care o să  vi-1 citească  domnul Martin. 
D1 Martin C.M. - la proiectul de hot ărâre s-au prezentat la comisie cu modificarea la 

proiect privind suplimentarea din buget cu 67 rnii lei conform Referatului nr. 973 5 5/1 3. 1 2.20 1 8 



sumă  ce va fi folosită  pentru alimentarea cu energie electric ă  la Grădiniţa nr. 1 din str. 1 
Decembrie 1918, nr. 26. 

D1 Diaconu V. — " cu care se suplimenteaz ă  atât veniturile cât i cheltuielile, a venit avizul 
cu intârziere de la racordare." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot amendamentul Comisiei nr.1 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu amendamentul de mai sus. 
Se inregistrează  15 voturi "pentru" şi 3 „abţineri"( d-na Dumbrav ă  A.R., dl Leonte I. i dl 

Papuc P.). 
Nemaifiind alte discu ţii, preşedintele de şedinţă  declară  Inchise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedintă , 	 SecNtar U.A.T., 
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