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incheiat astăzi, 16.11.2018, 1n cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc in Sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600 

. 

Şedinţa Consiliului Local de ast ăzi este inregistrat ă  audio-video. 
Dna Pre şedinte de şedinţă, Dumbravă  Ani Rodica— declară  deschise lucrările şedinţei i dă  cuvântul 

domnişoarei Secretar pentru a face prezen ţa. 
Domnişoara Secretar Fotache Valerica - din totalul de 19 consilieri locali -in func ţie sunt- prezen ţi 16, 

lipsesc motivat: doamna consilier Diaconu Petronela Monica, domnul consilier Diaconu Vasile i domnul 
consilier Matei Dragomir Lucian - drept pentru care şedinţa Consiliului Local, de ast ăzi, este statutar ă . 

Dna Pre şedinte de şedinţă, Dumbravă  Ani Rodica - precizeaz ă  că  a fost la map ă  procesul-verbal de la 
şedinţa ordinară  a Consiliului Local din data de 31.10.2018 şi procesul-verbal de la şedinţa de indată  din 
01.11.2018. 

Dna Pre şedinte de şedinţă  - supune dezbaterii procesul-verbal din 31.10.2018. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 30.10.2018. 
Se Inregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Dna Pre şedinte de şedinţă  - supune dezbaterii procesul-verbal din 01.11.2018. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 01.11.2018. 
Se inregistrează  14 voturi pentru i 2 "ab ţineri"(d1 Andriuţă  G. i dl Papuc P — nu au participat la acea 

şedinţă). 
Dna. Pre şedinte de şedinţă, Dumbravă  Ani Rodica — dă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire 

dispoziţiilor de convocare a şedinţei de astăzi. 
Dl Primar — dă  citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1581/ 13.11.2018, cu urm ătoarele proiecte de 

hotărâre: 
1. Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii 

de finanţare pentru proiectul "Eficien ţa instituţională  prin investi ţii la nivel local" in cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativ ă  — CP10/2018 — "Fundamentarea deciziilor, planificare strategic ă  
măsuri de simplificare pentru cet ăţeni la nivelul administra ţiei publice locale din regiunile mai puţin 
dezvoltate", Axa prioritar ă  2. Administraţie publică  i sistem judiciar accesibile ş  transparente, Obiectivul 
specific 2.1. Introducerea de sisteme ş  standarde comune 1n administra ţia publică  locală  ce optimizează  
procesele orientate c ătre beneficiari 1n concordan ţă  cu SCAP. 

2. Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu privind parteneriatul Intre Colegiul Na ţional de 
Agricultură  i Economie Tecuci (C.N.A.E.) i U.A.T. Municipiul Tecuci In vederea depunerii de proiecte cu 
finanţare din fonduri europene nerambursabile. 

3. Proiect de hot ărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr.58/22.03.2018 privind aprobarea 
Programului de activit ăţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018, cu modific ările ş  completările 
ulterioare. 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ării Actului Constitutiv al Societ ăţii Administrarea 
Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. 

Se completează  ordinea de zi conform Dispozi ţiei nr. 1584/14.11.2018 cu urm ătorul proiect de hot ărâre: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE 

INSTALAŢIE ELECTRICA ILUMINAT HALA LEGUME FRUCTE 
Nu sunt intervenţ ii. 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea de mai sus . 
Se kiregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu al Consiliului 

Local Tecuci privind depunerea cererii de finan ţare pentru proiectul "Eficien ţa instituţională  prin 
investiţii la nivel local în cadrul Programului Opera ţional Capacitate Administrativ ă  — CP10/2018 — 
"Fundamentarea deciziilor, planificare strategic ă  i măsuri de simplificare pentru cet ăţeni la nivelul  
administraţiei publice locale din regiunile mai pu ţin dezvoltate", Axa prioritar ă  2. Administraţie publică  

sistem judiciar accesibile i transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme i standarde 
comune în administra ţia publică  locală  ce optimizează  procesele orientate c ătre beneficiari în 
concordan ţă  cu SCAP. 

Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă  A.R. — dă  citire proiectului de hot ă râre. 
D1 Primar — "acest proiect va fi semnat undeva s ăptămâna viitoare, este un proiect în valoare de aproape 

trei milioane de lei, se refer ă  1n principal aşa cum scrie i denumirea lui eficien ţa instituţională  ş  se referă  In 
principal la tot ce Inseamnă  sistem informatic 1n administra ţia publică  o transparenţă  foarte bună  
deciziţională, dar vorbim de transparen ţă  nu neapărat pentru cei care lucreaz ă  in Primărie ci din exterior se 
poate observa foarte u şor unde este documentul depus, cât de repede este rezolvat, care este stadiul lui 1n 
anumite compartimente. Acest proiect nu a implicat financiar absolut deloc Prim ăria Tecuci face parte din 
aceeaş i categorie ca i cel cu performan ţă  1n administraţia publică  locală  1n care deja s-a finalizat ş i cea de a 
treia rundă  de cursuri cu angajaţii din Primărie, pot spune că  profesorii sau rectorii au fost foarte mul ţumiţi 
datorită  faptului că  au primit soluţii, sugestii. Au participat angajaţii Primăriei Tecuci în număr destul de 
insemnat la proiect, to ţi angajaţii au participat la aceste cursuri de perfec ţionare aşteptăm ca coroborat cu cel 
de-al doilea proiect pe care îl avem ast ăzi 1n faţă  să  avem ceea ce ne dorim de ceva timp s ă  micşorăm timpul 
fizic necesar ob ţinerii unor aprob ări, să  micşorăm timpul fizic necesar de mi şcare a documentelor între 
compartimentele U.A.T.-ului şi de ce nu să  ştim foarte bine dac ă  colegii noştri Işi fac pe deplin datoria a şa cum 
noi ne-am dorit i ne dorim de altfel. Tot in acest program putem vedea foarte bine care este aportul fiec ărui 
angajat din cadrul Prim ăriei pentru a putea ca la sfâr şitul fiecărui an să  se facă  acele calificative care se dau 
funcţionarilor publici. Dac ă  doriţi mai multe detalii este prezent ă  i Şefa Biroului Fonduri Europene, doamna 
Constantin, care ar putea s ă  dea mult mai multe lămuriri decât mine." 

Dl Papuc P. - " a ş  vrea să  o Intreb pe doamna de la Fonduri Europene - acest termen, care 1n 
documentaţiile care sunt pe situl In care se g ăseşte acest proiect, a fost pe 24.09.2018, p ăi nu este depăş it? Ce 
ne puteţi spune?" 

D1 Primar — "acest proiect dat fiind faptul c ă  nu implică  absolut deloc Primăria Tecuci din punct de 
vedere financiar, noi am spus în felul urm ător haideţi să  Incercărn să  vedem dacă  obţinem sau nu obţinem 
cerere de finan ţare. Ştiţi foarte bine că  în momentul in care porne şti la drum cu proiecte este posibil s ă  faci 
inclusiv studii de fezabilitate i acest proiect s ă  nu ajungă  la cererea de finan ţare ş i rămai cu banii pierdu ţ i şi cu 
un studiu de fezabilitate făcut. Acest proiect a fost fără  implicare financiară, dar o condiţie de semnarea a 
acestui proiect este acceptul de principiu al Consiliului Local Tecuci" 

D1 Papuc P. - "p ăi de ce nul-aţi făcut mai din timp?" 
Dl Primar — "nu am avut de unde să  ştim că  vom semna sau nu vom semna cererea de finan ţare, aşa este 

prevăzut că in momentul 1n care trebuie să  semnăm cererea de finanţare trebuie s ă  avem acord de principiu" 
Dl Papuc P. - "cu atât mai mult dac ă  termenul este dep ăş it avem vreo şansă?" 
DI Primar — "noi săptărnâna viitoare ne ducem s ă  semnăm" 
D1 Papuc P. - " termenul este 24.09 ce ne poate spune doamna Constantin? Nou ă  ni se pare că  s-a depăşit 

termenul şi atunci degeaba îl trecem prin Consiliu, ins ă  in principiu suntem de acord dar ni se pare... 24.09 a 
fost ultimul termenin care noi trebuia s ă  depunem acest proiect." 
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D-na Constantin R. şef Birou Fonduri Europene — " nu proiectul a fost depus dar nu este ca un proiect cu 
lucrare, deci nu a implicat o documenta ţie tehnică, pur i simplu noi am depus s ă  vedem dac ă  UAT Tecuci este 
eligibil pentru un astfel de proiect. Nu am făcut nici un fel de documenta ţie care să  Insemne costuri" 

Dl Papuc P. - "nu aţi fost inştiinţată  mai din timp că  o să  apară  această  chestiune? 
D- şoara Secretar, Fotache V. — "domnul consilier se refer ă  la termenul privind sesiunea de depunere a 

proiectelor care a fost pân ă  la 24.09 şi dacă  noi dăm acordul acum, dar noi am depus proiectul." 
Dl Primar — "proiectul a fost depus, nu îl depunem acum, dar pentru a semna cererea de finan ţare ei ne 

cer acordul de principiu al Consiliului Local. Nu a fost necesar ă  un acord Inaintea acestuia dat fiind faptul c ă  nu 
ne implica pe noi absolut deloc cu tot felul de studii." 

Dl Papuc P. - "am In ţeles, ne vin ni şte bani care s ă  pregătim nişte oameni care s ă  facă  tot pentru folosul 
comunităţii" 

Dl Primar — "noi suntem foarte mul ţumiţi de colaborarea cu firma de consultan ţă  care ne-a sprijinit intr-
un termen extraordinar de scurt, cred c ă  am inceput undeva 1n august i uita ţi ajungem în decembrie la 
semnarea cererii de finan ţare. Eu zic c ă  este un lucru bun, dar acum dumneavoastr ă  hotărâţi dacă  este un lucru 
bun." 

Dl Papuc P. - "eu zic c ă  este un lucru bun, dar eram nel ămurit cu acel termen" 
Dl Primar — "proiectul a fost depus undeva 1n luna august" 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se Inregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu privind 

parteneriatul intre Colegiul Na ţional de Agricultură  i Economie Tecuci (C.N.A.E.) şi U.A.T. Municipiul 
Tecuci 1n vederea depunerii de proiecte cu finan ţare din fonduri europene nerambursabile 

Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă  A.R. — dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Dl Primar — "este acela şi proiect care a mai creat discu ţii ş  la mijlocul anului 2018, modificarea 

legislaţiei cu privire la proprietatea domeniilor din jurul liceului ne-au permis ca in urma acestui parteneriat s ă  
depunem din nou spre a obţine cerere de finan ţare 1n formatul in care noi 1-am gândit. Ar fi p ăcat, este un 
proiect de mari dimensiuni undeva la 4 milioane de euro, c ădirea Colegiul Naţional de Agricultur ă  este una 
reprezentativ ă  pentru Municipiul Tecuci, merit ă  acest lucru fără  a mai aminti c ă  unul din premianţii U.A.T.-ului 
in acest an a fost un produs al Colegiului Na ţional de Agricultură, acesta fiind premiat cu 4000 lei pentru 
rezultatele ob ţinute la olimpiadele şcolare." 

Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se inregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. 

nr.58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activit ăţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent 
anului 2018, cu modificările i completările ulterioare 

Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă  A.R. — dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Dl Andriuţă  G. -" aş  Intreba ini ţiatorul dacă  ne poate spune ce con ţine acest serviciu de organizare" 
Dl Primar — "Imi cer scuze cu toate c ă  aş  fi dorit să  fie o surpriză  pentru dumneavoastră  Intreg 

evenimentul de la Intâi decembrie, vreau s ă  precizez că  aceste activit ăţi sunt finan ţate direct din cadrul 
Ministerului Culturii, suntem printre cele cinci U.A.T.-uri care au trimis proiecte 1n Bucure şti Incepând cu luna 
martie 2018, au primit acceptul de rambursare a investi ţiei pe acest eveniment, deci to ţi banii se vor Intoarce, 
documentele sunt, există in Primărie, putem să  le punem oricând la dispozi ţie. Aceste cre şteri vizavi de calculul 
iniţial sunt 1n primul rând pentru apari ţia unor benere de mari dimensiuni ş  a unui steag tot la fel de dimensiuni 
destul de respectabile, vorbim de 273mp. Bener pe cl ădirea Romtelecom" 

Dl Papuc P. - "bener sau mesh-uri?" 
Dl Primar — "mesh-uri, dar pe cl ădirea Casei de Cultur ă  este mai mult bener decât mesh pentru c ă  se şi 

prinde de o structură  metalică  pe care am confec ţionato noi i care necesit ă  costuri. A ap ărut din partea 
Protoieriei Tecuci ca o idee, o soluţie destul de frumoasă  şi elegantă" pe care o vom pune 1n aplicare cu acceptul 
dumneavoastră  ca undeva 1n timpul desf ăşurării activităţii de la întâi decembrie s ă  apară  ş  o scenetă  cu 
prezenţa actorilor de la Teatrul din Galaţi, vorbim de Ferdinand, de Mihai Viteazu ş  de Cuza fiecare vor avea 
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câte un monolog pentru a face leg ătura Intre evenimentul principal i partea artistic ă  ca să  îi spunem a şa care 
va fi oferită  de către Pl ăieş ii, formaţie rezervat ă  de noi de acum şase luni de zile, pentru a Incerca s ă  aducem 1n 
faţa Tecucenilor pe cineva care a prins la public dea lungul timpului. Anul trecut a fost aceast ă  formaţie la 
Tecuci i publicul a fost foarte mul ţumit de prestaţia lor, mai rău este că  sumele la care noi i-am adus anul 
trecut nu mai corespund anul acesta, ştiţi cum este la Revelion sau astfel de evenimente sumele cresc, ins ă  nu 
foarte mult au crescut, ş  sunt tot felul de cheltuieli. Noi am venit In fa ţa dumneavoastră  cu o ofertă  clară, 
corectă  pe care o pute ţi analiza şi ca preţuri puteţi verifica dat fiind faptul c ă  aveţi experienţă  să  vedeţi care sunt 
preţurile actuale pentru arti ştii respectivi, iar vizavi de aceast ă  zi de intâi decembrie eu spun c ă  mi-aş  dori ca 
mulţi dintre noi să  mai prindă  i pe următorul centenar ca s ă  putem face diferen ţa. Va fi o zi cu o activitate care 
va dura aproape cinci ore, spun eu c ă  fiecare va rămâne Intipărit în minte cu acest eveniment, ceea ce ne 
dorim cu participarea şi a copiilor din Casa de Cultură  ş  finalizând cu paradă  militară, foc de artificii ş i mai 
sunt surprize acolo pentru tecuceni." 

Dl Papuc P. - "am văzut din ce se compune, dar am v ăzut că  nu aveţ i tehnic ă  militară . Nu se mai face?" 
Dl Primar — "nu se d ă  tehnică  militară  decât..." 
Dl Papuc P. - "de ce le-a ţi majorat?" 
D1 Primar — "dac ă  era cu tehnică  trebuia s ă  triplăm valorile " 
DI Papuc P. - " domnul Oanc ă  dacă  are ceva de spus vizavi de treaba aceasta c ă  el era vehement s ă  dăm la 

oamenii necăjiţi banii decât să  facem parade." 
DI Oancă  S. — "imi amintesc când le tripla ţi dumneavoastră." 
DI Primar — "eu spun că  această  paradă  militară, iar ziva de intâi decembrie ar trebui s ă  fie unica din an In 

care aceste discu ţii total neprincipiale nu ar trebui s ă  existe dat fiind faptul c ă  ne-am dorit parad ă  militară, avem 
paradă  militară, legislaţia este cea care este iar cu tehnic ă  de luptă  nu s-au aprobat in urrna Ordonan ţei de 
Guvern decât pentru municipiile re şedinţă  de judeţ  ş  pentru Alba Iulia ş  Bucure şti, beneficiem de sprijinul 
celor de la Foc şani i Bârlad, Galaţiul oferind i ei paradă  Municipiului Galaţi, iar o parte din trupe plecând 
către Bucure şti. Spun eu că  va fl bine ş i aşa i cu ultima surpriză  pe care o vor oferi ace ştia sperăm să  fie foarte 
bine." 

DI Andriuţă  G. -" da domnul Primar, Mul ţumim! Dar eu vroiam s ă  Intreb ş  aşa reiese din expunerea 
dumneavoastră  că  costurile cresc de la un an la altul, Inseamn ă  că  acuzaţiile nu erau fondate la adresa noastr ă  
acum 2-3 ani" 

Dl Primar — "nu am acuzat pe nimeni niciodat ă. Eu nu pot să  acuz pe nimeni, eu pot face afirma ţii iar de 
acuzat — acuz ă  doar un complet de judecat ă, partea de judecată  nu este un atribut al Primarului Municipiului 
Tecuci, sunt completele de judecat ă  care o să  acuze dacă  aţi greşit sau nu." 

Dl Oancă  S.V. — "eu mă  bucur că  mai avem trupe m ăcar pentru parad ă." 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se inregistrează  12 voturi "pentru" şi 4 "abţineri"( dl Andriuţă  G., dna Dumbravă  A.R., dl Leonte I. i dl 

Papuc P). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea modific ării Actului 

Constitutiv al Societăţ ii Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi S.R.L. 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 Inregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul REABILITARE INSTALATIE ELECTRICĂ  ILUMINAT HALA 
LEGUME FRUCTE. 

Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă  A.R. — dă  citire proiectului de hot ărâre. 
DI Andriuţă  G. -"dac ă  domnul Chiţu ar fi in sală  ar fi bine pentru c ă  dacă  tot facem un pic de discu ţie la 

acest proiect eu cred c ă  ar fi trebuit mai am ănunţit cu acest raport de specialitate pentru c ă  am vrea să  tim 
noi pe ce se cheltuie ace şti bani, nu am văzut nimic desfăşurat acolo din care s ă  putem să  ne dăm seama pe ce 
se cheltuiesc acei bani la Pia ţă  investiţii i pentru..." 

DI Primar — "cum nu exist ă  raport de specialitate?" 
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Dl Andriuţă  G. -" există  raport de specialitate dar nu este facut detaliat" 
Dl Primar — "dori ţi lămurire cu privire la costurile flec ărei lămpi, cablaj i Intrerup ător?" 
Dl Andriuţă  G. -"prestări servicii, vine investi ţii ş i restul nu mai vine ..." 
Dl Viceprimar, Pintilie D. —"este vorba de reabilitare instala ţie de iluminat şi..." 
Dl Andriuţă  G. -"am văzut" 
Dl Primar — "deci tot ce sunt fire existente la acest moment, toate l ămpile de iluminat inclusiv partea de 

pasaj din Piaţă..." 
Dl Andriuţă  G. -"noi suntem proprietarii la acele..." 
Dl Primar — "Primăria Municipiului Tecuci nu poate s ă  facă  nici un fel de investi ţii decât pe proprietatea 

ei." 
Dl Papuc P. - "dac ă  tot face ţi reabilitarea aceasta o face ţi subterană  sau aerian ă  sau cum?" 
Dl Viceprimar, Pintilie D. —"aerian ă". 
Dl Oancă  S.V. —" tot domnul consilier a vrut s ă  auda un punct de vedere in sprijinul s ăracilor, acum ştiaţi 

că  se apropie crăciunul ş  iată  legat de punctul unu din şedinţa de astăzi vedem că  uşurăm/simplificăm procesul 
de avizare, control ăm mai uşor dar nu îl simplificăm. Adică  sunt prea multe avize şi plimbăm pe oameni 
nejustificat, doar s ă  plătească  taxe." 

Dl Primar — "uitaţi-vă  la Primăriile de sector din Bucure şti ş  Primăria Central ă, Clujul are, Sibiul, 
Braşovul, mai sunt dar depinde de ce firm ă  de consultan ţa, eu cred c ă  va fi un lucru bun dar nu ştiu cât de bine 
va fI privit ş  de angajaţi." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se Inregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru". 
Nemaiflind alte discu ţii, preşedintele de şedinţă  declara inchise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

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