ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-

PROCES - VERBAL
ŞEDINŢA ORD1NARĂ
29.11.2018
Încheiat astăzi, 29.11.2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local aI Municipiului Tecuci, care
are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 16 00
edinţa Consiliului Local de ast ăzi este înregistrat ă audio-video.
D1 Primar - dragi colegi vă invit la manifest ările în cinstea Zilei Na ţionale a României de la 01
Decembrie - se prezint ă programul.
Dna Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă Ani Rodica— declară deschise lucrările sedintei si dă cuvântul
domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din totalul de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezenţi 19 drept pentru care sedinta 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 16.11.2018.
Dna Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 16.11.2018.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 16.11.2018.
Se înregistrează 16 voturi pentru i 3 ab ţineri( d-na Diaconu M.P., dl Diaconu V. si dI Matei D.L nu au participat la acea edin ţă).
Dna. Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă Ani Rodica —rugăm pe doamna profesoar ă Stamate E s ă ne ofere
revistele pentru a nu o ţine Ia edinţă
D-na Eleonora Stamate - ofer ă revista Tecuciul Literar Artistic si face o prezentare pe scurt a acesteia.
D1 Primar -din ce în ce mai bun ă, este o revistă destul de groasă si înseamnă eforturi si costuri
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 - dă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 1599/ 23.1 1.2018, cu următoarele proiecte de
hotărâre:
1. 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.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la
Societatea COMPANIA DE UTILIT ĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen
mediu, pentru perioada 20 1 9-2024.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 Ia H.C.L. nr.80/15.09.2016 cu modific ările
ulterioare prin H.C.L. nr.44/10.03.2017 si H.C.L. nr.252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentan ţilor
Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administraţie si Comisia de evaluare si asigurare a calit ăţii educaţiei
din cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci
5. Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unei locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiz ării unei locuinte convenabile proprietatea U A T
Tecuci.
.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorit ăţi pentru locuinţ ele A.N.L. în Municipiul Tecuci.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosin ţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Române
pentru Propagand ă si Istoria Aeronauticii - Filiala A.R.P.I.A. Tecuci, a unui imobil apar ţinând domeniului
public aI municipiului.
9. Proiect de hot ărâre privind atestarea apartenen ţ ei la .domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a
unui teren în suprafaţă de 11670 mp.
10.Proiect de hot ărâre privind atestarea apartenen ţei la domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a
unei suprafeţe de teren.
11.Proiect de hot ărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, către Societatea de
Distribuţ ie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 202 mp de teren
situat în Municipiul Tecuci.
12.Proiect de hot ărâre privind modificarea Anexei nr.5 la H.C.L. nr.96 din 15.05.2017 privind darea în
administrare a serviciului de administrare prin gestiune direct ă către Societatea COMPANIA DE UTILITA ŢI
PUBLICE TECUCI S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini si a
indicatorilor de performan ţă serviciului de salubrizare.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adi ţional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii din
cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci nr.35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr.
96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci si de completare a Caietului
de sarcini si Regulamentului de salubrizare.
14.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spa ţiile cu destinaţia cabinete
medicale, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.
15.Proiect de hot ărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile si spaţiile cu altă
destinaţie decât locuinţă , proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.3 8 din 28.02.2018, stabilirea formei
de gestiune, caietului de sarcini si contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului
public si privat - Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spa ţiilor Verzi Tecuci S.R.L.
1 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 Ia H.C.L. nr.39 din 28.02.2018, stabilirea formei
de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de
administrare a pie ţelor si oborul Municipiului Tecuci.
18.Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a imobilului situat în strada Aleea Vasile
Alecsandri nr.5A, bl.T2, ap.33.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării directe a imobilului situat în strada Stefan cel Mare
nr.275.
20. Proiect de hot ărâre privind aprobarea planului de amenajament pastoral U.A.T. Tecuci.
21. Informări, interpelări, petiţii.
Se completeaz ă ordinea de zi conform Dispoziţiei nr. 1693/27.1 1.2018 si a Dispoziţiei nr.
1732/28.1 1.2018 cu urm ătoarele proiecte de hot ărâre:
1. Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului Creterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice
din Municipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, Jude ţul Galaţi i
a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finan ţării acestuia în cadrul Programului Opera ţional Regional
20 1 4-2020, Axa prioritar ă 3. 1 .B •
,
2. Proiect de hot ărâre privind acordarea cu titlugratuit a dreptului de uz i servitute c ătre Societatea de
Distribuţ ie a Energiei Electrice Muntenia Nord S .A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 260 mp de teren
situat în Municipiul Tecuci.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot ordinea de zi cu complet ările de mai sus.
Se înreglstreaz ă unanimitate de voturi pentru
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului centralizat

de venituri ş i cheltuieli al U A T Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe
grupe de investi ţii si surse de.fnianţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
Preşedintele de . şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectu1uide hotărâre.
2

D1 Diaconu V. - după cum se poate vedea principala sum ă este pentru Spitalul Municipal Anton
Cincu Tecuci, însă problema este c ă în continuare ei sunt într-o situa ţie destul de dificil ă. Suntem de acord să
acordăm aceti bani dar Ia anul trebuie s ă-ş i structureze mult mai bine activitatea pentru a face fa ţă cheltuielilor
pe care le au si extinderii în aa fel încât s ă nu fie pe pierdere, pentru c ă Consiliul Local sau UAT-ul nu o s ă
poată la nesfârit s ă îi finanţeze, încă au o grămade de arierate
D1 Primar - ceea ce pot s ă vă spun vizavi de Spitalul Municipal Anton Cincu este c ă suma de bani cu
care ei se înscriu ca si datorii vine undeva de înainte de 2016, se fac eforturi ca ei s ă-şi achite cam tot ce
înseamnă facturi îns ă este foarte greu abia le putem restabili cu eforturi financiare ale UAT-ului la valoarea cea
mai scăzută un pic din valoarea cu care ei au intrat în acest nou ciclu 2016-2020 sunt datorii de aproximativ 14
miliarde lei vechi adic ă un milion patru sute mii lei. Sperăm că prin apariţia Centrului de Primiri Urgen ţe
contractul cu Casa s ă prindă o altă dimensiune, aproape se va dubla acest contract cu Casa de Asigur ări
D1 Diaconu V. - dac ă vor fi si medici
D1 Primar - eu spun c ă medicul vine atunci când are si nite condiţii într-adev ăr bune. Nu pot si întreaga
echipă din Primăria Tecuci nu cred c ă poate să-ş i reproeze ceva atâta timp cât am participat aproape lunar cu
sprijin financiar vizavi de utilit ăţi, cu sprijin financiar vizavi de utilarea Spitalului si nu cu sume mici, ultima
investiţie fiind cofinanţarea centrului de 1,2 milioane de lei si aparatul de anestezie a fost achizi ţionat aparatul
de anestezie proiectul este în procedur ă, suntem acolo, suntem al ături de ei continu ăm cu investiţii deloc
nesemnificative la Sec ţ ia Pediatrie a Spitalului unde sala de mese deja a prins contur, mobilierul va fi înlocuit
până la Crăciun si sperăm ca două băi să fie finalizate si mă refer la b ăile de la parter. Suntem cu un proiect si
pentru Secţia de Pediatrie, încerc ăm să îi dăm o faţă , este destul de greu si dânii au personal destul de numeros
dar este necesar ca în tot personalul lor ducem lips ă în principal de bani proveni ţi dintr-un contract mai bun cu
Casa de Asigur ări care este principalul furnizor financiar ai acestei institu ţii de sănătate
D1 Diaconu V. - de aceea spuneam de medici
D1 Diaconu V. - aici suntem pu ţini precari, din ceea ce am în ţeles se ateapt ă în anul următor apariţia a
încă trei medici din ce am în ţeles pediatrie si pe anestezie, dar dac ă nu mă îne1 si pe chirurgie sunt bineveni ţi
sunt sprijiniţi aa cum stiti Prim ăria deţine un număr de trei - patru locuin ţe de serviciu pentru Spital.
Dl Diaconu V. - a făcut o greea1 ă că sau scos posturile reziden ţiale
Dl Primar - că a fost o greea1 ă managerial ă consideri eu
D1 Diaconu V. - posturile sunt blocate, din cauza asta
D1 Primar - din toţi rezidenţii nu a rămas nimeni, toţi s-au dus către centrele universitare aa cum era
firesc
D1 Diaconu V. - noi am blocat posturile si la finanţăm noi
D1 Primar - Da, vede ţi o greea1ă, nu întotdeauna un medic bun poate s ă fie si un manager bun
D-na Diaconu M.P. - a fost o perioad ă de interimat
Dl Primar - Da aa este era o perioad ă de a fost o perioad ă de interimat era medicul de serviciu vizavi
de acest interimat, nu ştiu... fiecare va analiza. Uita ţi-vă că aa cum dumneavoastr ă cunoateţi si cunosc mai
mulţi dintre colegii notri situaţia o greeal ă făcută din necunoatere ne-a dus si la blocarea si a sumelor de bani
si a unor cadre medicale care i-ar fi dorit...
D1 Papuc P. —bine, dar nu se mai poate face nimic?
D1 Primar - p ăi momentan...
D1 Diaconu V. - e pe termen lung pentru c ă cei care sunt• rezidenţi până ce nu termin ă nu poţi să îi scoţi
totuşi,,
D1 Primar - el când termin ă poate să zică dacă se întoarce sau nu. Este foarte greu, am în ţeles că Ia
sfâritu1 anului 2019 va mai veni o familie de la Craiova, dar noi avem nevoie pe medicin ă internă foarte mult,
radiologie - cump ărăm aparat si anestezist care e un anestezist la trei orase, aceasta este realitatea
Nu mai sunt intervenţii.
.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru si 6 abtineri( dl Andriut ă G, d-na Dumbravă A R, dl Leonte I, dna Lovin V O , dl Mârza V C si dl Papuc P)
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectificării bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea .COMPANIA DEU.TILITAŢ I PUBLICE.TECUCI S.R.L.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.

D1 Leonte I. -"as avea o întrebare si în funcţie de răspuns poate vine si următoarea - societatea respectiv ă
solicită o majorare a bugetului cu aproximativ 19,3% întrebarea era :Dac ă aceste cheltuieli se vor realiza în luna
decembrie sau deja au fost f ăcute?
D1 Prescură C., Director economic CUP - o parte au fost f ăute si o parte se vor realiza pân ă la sfâritu1
anului
D1 Primar - începând cu O 1 .O 1 .20 1 9 Societatea Compania de Utilit ăţi Publice va fi cea care va beneficia
de întreg serviciul de salubrizare, m ă refer la partea financiar ă, taxa de salubrizare va fi gestionat ă de Companie
în urma legislaţiei apărute si care va fi în vigoare de la 01.01 C.U.P. va gestiona tot ce înseamn ă salubrizare
inclusiv taxa de salubrizare, ei vor încheia contracte, ei le vor încasa si ei vor avea grij ă de tot ceea ce înseamn ă
salubrizare. Prim ăria va avea un aport de la minim în jos.
D1 Diaconu V. - atunci cu neîncas ările cum o să faceţi? In momentul acesta cât avem din taxa de
salubrizare încasat ă?
D1 Primar - cam 60-68%
D1 Diaconu V. - ei nu o s ă poată funcţiona doar cu 60% încasat ă, sau U.A.T.-ul p1 ătete prestaţie către
ei.
D1 Primar - noi pl ătim...
D1 Viceprimar, Pintilie D. - OG 74/2018 ne oblig ă să dăm acest
D1 Diaconu V. - am în ţeles dar eu vreau s ă spun că nu ştiu cum o să se încaseze întreaga tax ă de
salubrizare.
D1 Primar - este un S.R.L. care se va gestiona singur, dac ă nu va încasa nu va putea s ă funcţioneze
D1 Diaconu V. - atunci de ce mai b ăgăm taxă si nu facem un contract direct
D1 Primar - CUP-ul va avea contracte directe cu tot ce înseamn ă persoană fizică si juridică .
D1 Diaconu V. - i atunci putem face si o concurenţă la o adică, poate să vină si o a doua sau a treia
societate nu? Nivelul taxei cine îl stabi1ete?, tot Consiliul Local
D1 Primar - îl aprob ă, ei vin cu fundamentarea unui anumit nivel
D1 Diaconu V. - i dacă o să vină cu ceva exagerat?
D1 Viceprimar, Pintilie D. - există o fundamentare
D1 Diaconu V. - e complicat, situa ţia aceasta a fost si înainte de a se introduce taxa de habitat din
această cauză s-a introdus pentru c ă o parte nu au pl ătit la Asociaţie, în zona industrial ă, si societatea care ridica
gunoiul nu a mai vrut s ă-1 ridice si atunci în zona industrial ă s-au creat munţi de gunoaie, iar atunci s-a pus
problema ca indiferent dac ă nu p1ătete o Asociaţie sau două să se poată prin această taxă să se fac ă într-un fel
compensări si ulterior să plătească Primăria si ulterior să încaseze aceast ă taxă de salubrizare.
D1 Primar - legislaţia nu mai permite.
D1 Oancă S.V. - aţi început s ă colectaţi gunoiul selectat? La o cantitate x care sunt beneficiile?
D1 Prescură C - deocamdat ă nu se selecteaz ă foarte mult.
.
D1 Diaconu V. - ave ţi selectorulpus în func ţiune?
D1 Prescură C. - nu
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 13 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dl Andriuţă G., d-na Dumbrav ă A.R., , dl Mîrza
V.C.,dl Leonte l., d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea Strategiei locala de
dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înreglstreaz ă 17 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (d-na Lovin V O si dl Mîrza V C)
Se trece la punctul 4 aI ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei nr 1 la H C L
nr.80/15.09.2016 cu modific ările ulterioare prin H.C.L. nr.44/10.03.2017 si H.C.L. nr.252/29.09.2017
privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administra ţie si Comisia
de evaluare si asigurare a calit ătii educatiei din cadrul unit ătilor de învătământ preuniversitar de stat
din Municipiul Tecuci. :
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Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D-na Lovin V.O. - aici în proiect a fost trecut HCL nr. 252 din data de 29.09.2017, noi stim c ă am avut
acea sedintâ în data de 29.11.2017 as ruga s ă se corecteze data, deci 252 din 29.1 1.2017
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 17 voturi pentru, iar dl Leonte Ionel si dI Doscas Constantin în baza art. 46, alin.1 din
Legea nr. 215/2001 - nu particip ă la deliberare.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unei
Iocuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartizării unei
locuinţe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci.
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece Ia punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea listei de priorit ăţi
pentru locuin ţele A.N.L. în Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D-na Dumitriu G.- nu particip la deliberare.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 18 voturi pentru, iar dna Dumitriu Gina Georgeta în baza art. 46, alin. 1 din Legea nr.
2 1 5/200 1 - nu particip ă la deliberare
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind transmiterea în folosin ţă gratuită,
pe termen limitat, Asocia ţiei Române pentru Propagand ă si Istoria Aeronauticii - Filiala A.R.P.I.A.
Tecuci, a unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P.- aici as întreba eu le mai facem recondi ţionare la clădirea aceea sau intervin ei?
D1 Viceprimar, Pintilie D. - e vorba de etaj?
D1 Papuc P.- da
D1 Primar - noi îi ajut ăm în Iimita noastră. A fost la vânzare în trei sau patru rânduri loca ţiile de acolo,
am scăzut si preţul
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 9 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind atestarea apartenen ţei la domeniul
privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a unui teren în suprafa ţă de 11670 mp
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V. - am o observaţie de facu, la comisii au fost dou ă proiecte identice privind apartenen ţa la
domeniul public, ori le trecem toate la comisia nr. 2 ori le trecem si la 1 si la 2, unul este unul nu este, nu ştiu
dacă- era necesar dar eu cred c ă era necesar s ă dea aviz i- Comisia nr. 1 . La unul din proiecte nu a fost necesar
dar la unul da, de obicei era comisia 1,2 si 5 acum s ă vă hotărâti dacă nu trebuie comisia nr. 1 nicl la un proiect
si nici Ia altul
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
.
Se înregistrează unanimitate de voturi pentru.
privind atestarea .apartenen ţei Ia
ărâre
.Se trece 1apunctul 10 .al .ordinii_de zi: Proiect de hot
.
domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a unei suprafe ţe de teren
-.
5
-

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 unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 11 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a
dreptului de uz si servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafa ţă de 202 mp de teren situat în Municipiul 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 unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la H.C.L.
nr. 96 diu 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune direct ă
către Societatea COMPANIA DE UTILITAŢI PUBLICE TECUCI S.R.L., aprobarea regulamentului
serviciului de salubrizare a caietului de sarcini si a indicatorilor de performan ţă serviciului de
salubrizare
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P.- "as vrea s ă întreb, aici mi se pare normal s ă votăm acest proiect, dar vine partea a doua dup ă
întâi ianuarie când trebuie s ă se mărească taxele si impozitele si eventual salubrizarea, fiindc ă vine acolo si
spune selectiv 30 lei/ton ă. Proiectul îl votăm astăzi dar dup ă întâi ianuarie cred eu c ă va fi o problemă pentru că
nu ştiu cât mai poate suporta major ări la majorări, la majorări
D1 Diaconu V. - ei trebuie s ă facă eforturi s ă recicleze
D1 Papuc P.- cine s ă recicleze?
D1 Diaconu V. - ,c.U.P.- ul, credeţi că o să se recicleze dac ă se trece doar o dată pe lună să se ia plastice,
hârtie o s ă selectaţi
D1 Viceprimar, Pintilie D. - dac ă ar trece mai des în fundamentarea pre ţului, trebuie s ă justificăm
cumva
D1 Diaconu V. - nici informare nu exist ă, nu aveţi un program clar de informare a popula ţiei,. Iar din
punct de vedere a comunic ării C.U.P. -ului cu populaţia este zero si vorbesc de colectarea selectiv ă.
D1 Viceprimar, Pintilie D. - pre ţul ar trebui s ă fie cel real c ă vă daţi seama că Consiliul Local nu va
putea sponsoriza la nesfârit serviciul de salubrizare.
D1 Papuc P.- trebuie s ă aibă o fundamentare corect ă si eventual o dezbatere public ă, de asemenea
trebuie gândită si o strategie.
D1 Oancă S.V.- să le spunem oamenilor c ă le cerem si selectat dar le major ăm si taxele
D1 Diaconu V. - este o societate la Tecuci care în fiecare zi încarc ă carton, deci se colecteaz ă la Tecuci
i comunele limitrofe dar nu cere bani s ă predai două deeuri vine si le ia gratis, C.U.P. -ul cere bani la
momentul acesta, deci o s ă fie concurenţă, ei într-adevăr având multe deeuri si fac o afacere din asta. Dac ă vă
duceţi în curte la FAM vede ţi că tirurile încarcă în fiecare zi, dar sunt organiza ţi.
D1 Leonte I - deţinătorul legal al deeuri1or din municipiul Tecuci este îns ăşi U.A.T.-ul, scrie în Legea
1 0 1 /2006 si articolul nu a fost modificat, chiar dac ă a concesionat serviciul c ătre o societate/ operator tot
U.A.T.-ul rămâne. . .
D1 Diaconu V. - deseurile reciclabile?
D1 Leonte I - vorbesc de deeuri1e menajere si cele similabile lor, adic ă reciclabile care provin tot din
deeuri1e respective, aa c ă U.A.T.-urile s ă găsească soluţia.
Nu mai sunt iiiterven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 17 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (d-na Lovin V O si dl Mîrza V C)
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea actului aditional nr 4
la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci
nr.35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilit ăţi
Publice S.R.L. Tecuci si de completarea Caietului de sarcini şi Regulamentului de salubrizare
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
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Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 17 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (dI Mîrza V.C. si d-na Lovin V.O.)
Se trece la punctul 14 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre priviud prelungirea contractelor de
închiriere pentru spaţiile cu destinaţia cabinete medicale, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
D1 Diaconu V.- mai sunt cabinete medicale apar ţinând Consiliului Judeţean acolo? Era o problem ă
acolo că nu pl ăteau
D1 Primar - da, aa este vor fi debranate.
D1 Papuc P. - foarte bine
D1 Diaconu V.- este o situaţie încurcat ă acolo, am înţeles că cele care sunt la Consiliul Local trebuie s ă
aibă toate taxele achitate ca s ă poată să prelungeasc ă, dar cele de la Consiliul Judeţean nu prea avem eviden ţa
pentru că încasează Consiliul Judeţean
D1 Primar - dac ă pentru anul 2019 va apare vreo ax ă de finanţare vom putea face cu acceptul
dumneavoastră demersurile necesare s ă luăm corpul tot de cl ădire la UAT si atunci s ă facem un proiect cle
reamenajare a cl ădirii
D1 Diaconu V.- este soluţia cea mai bun ă. Cum putem muta ambulan ţa de acolo?, eu cred c ă la Spital ar
fi locul mai bun mai ales dac ă se face UPU acolo eu nu v ăd de ce o parte din personal, medic, s ă rămână la
ambulanţă, soluţia ar fi. . .
D1 Primar - încă o construcţie în spate la UPU, proiectul doi al nostru care va intra concomitent este i
amenajarea pe vertical ă a tot ce înseamn ă grădina Spitalului Anton Cincu acolo vor apare undeva la 60 locuri
de parcare, se reamenaj eaz ă întreg spatele si acolo la ginecologie dar chiar si în faţă la UPU, spaţiul este destul
de generos
D1 Diaconu V.- pe viitor trebuie optimizate
D1 Primar - avem dou ă proiecte mari, dej a avem o viziune pentru anul 20 1 9
Se trece la punctul 15 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind prelungirea unor contracte de
închiriere pentru terenurile si spa ţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietatea U.A.T. Municipiul
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 unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctui 16 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L.
nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarciui si coutractului de concesiune
aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat - Societatea Administrarea Cimitirelor
si a Spaţiilor Verzi Tecuci S.R.L.
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 17 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (d-na Lovin V.O. si dl Mîrza V.C.)
Se trece la punctul 17 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L.
nr;39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, « aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si a
contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pietelor si oborul Municipiului Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A R - dă citireproiectului de hot ărâre
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre
Se înregistreaz ă 17 voturi pentru şi 2 ,,abţineri (d-na Lovin V.O. si dl Mîrza V.C.)
Se trece ,Ja punctul 18 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânzării directe a
:
imobilului situat în strada Aleea Vasile Alecsandri nr.5A, b1T2, ap.33 •
7
-

Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D-na Lovin V.O. —avem la hot ărâre la art. 3, pre ţul este de 34568 lei la care se adaug ă TVA-ul, în
schimb în raportul de evaluare fâcut de domnul inginer Irimia Vasile valoarea estimat ă este de 34568 inclusiv
TVA-ul. Prin urmare, cum vom vinde cu TVA sau far ă TVA la preţul respectiv?
D1 Gradea L.- vom vinde sigur cu TVA dar acolo exclusiv, dar cu TVA
D-na Lovin V.O. - ceea ce înseamn ă 34568 inclusiv TVA, deci nu se va mai ad ăuga TVA-ul deci
trebuie schimbat în hot ărâre
Nu mai sunt intervenţii.
Se spune la vot amendamentul doamnei Lovin V.O..
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu amendament.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a

imobilului situat în strada Stefan cel Mare nr.275
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 20 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea planului de

amenajament pastoral U.A.T. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbrav ă A.R. - 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 21 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea proiectului Creterea
eficienţei energetice a cl ădirilor publice din Municipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, str. Elena

Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi i a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finan ţării
acestuia în cadrul Programului Opera ţional Regional 2014-2020, Axa prioritar ă 3.1.B
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Primar - aşa cum am discutat la sedinta precedent ă vor mai exista astfel de proiecte cu modific ări pe
ultima sută de metri asa cum ne cer cei de la Ministerul Dezvolt ării
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se treee la punctul 22 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordarea cu titlu gratuit a

dreptului de uz si servitute c ătre Societatea de Distribu ţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 260 mp de teren situat în Municipiul Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dna Dumbravă A.R. - dă citire proieetului de hot ărâre.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot proieetul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 23 al ordinii de zi: Inform ări, interpelări, petiţii.
D1 Primar - vă cer permisiunea de a citi dou ă rapoarte de audit care s-au executat la Compania de
Utilităţi Publice si la Spitalul Municipal Anton Cincu din Dispozi ţie. La Spital nu au fost, nu s-a justificat
până la urmă ceea ce noi am vrut s ă verificăm, dar eu privire la Compania de Utilit ăţi Publice auditorul inter n
al nostru a venit eu niste preciz ări pe care mă văd obligat să vi le aduc la cunostintă si în functie de acestea
dumneavoastră veti decide
La Spitalul Anton Cincu voi merge spre final - se constat ă că sumele solicitate pentru cheltuieli de
capital, respectiv achizitie de aparatur ă medicală au fost folosite pentru aceast ă destinatie, respectiv pentru
plata facturilor în tot ceea ce reprezint ă aparatura medical ă. Referitor la angajare personal în cadrul Spitalului
Municipal înperioada 01.07.2016 —01 .07.2O1 8 Spitalul Municipal Anton Cincufuncţionează ca structură
organizatorică având la baz ă H.C.L. nr. 238/30.07.2015 prin care sa aprobat modificarea organigramei si a

statului de funcţii începând cu data de 01.08.2015. Statul de func ţii cuprinde un num ăr de 472 de posturi din
care 130 posturi vacante. Spitalul Municipal este o structur ă cu cinci sec ţii medicale cu un num ăr de 235 paturi
i 5 paturi spitalizare pe zi. In perioada 01.07.2016 -01.07.2018 au fost scoase la concurs un num ăr de 118
posturi. Scoaterea la concurs a posturilor vacante s-a l ăcut ca urmare a debloc ării acestora de c ătre forurile
competente si a aprob ării de către ordonatorul principal de credite, respectiv a managerului institu ţiei, iar ca
urmare a concursurilor organizate desîaurate s-a ocupat un num ăr de 66 e posturi din cele 118 scoase la
concurs, astfel din cele 66 ocupate prin concurs un num ăr de 61 posturi sunt pe perioad ă nedeterminată si 5
posturi pe perioad ă determinat ă. S-a solicitat Biroului Resurse Umane RUNOS din cadrul Spitalului dosarele
persoanelor care au ocupat posturile prin concurs pentru a le verifca dac ă acestea conţin toate documentele
solicitate din anunţul de participare la concurs. S-a verificat prin sondaje existen ţa diplomei de studii ca pies ă
de bază a dosarului de concurs. Urmare a acestor verific ări nu s-a constat abateri în sensul prezent ării altor
documente decât cel ce a fost solicitat prin anun ţul de participare la desîaurarea concursului. Structura
posturilor scoase la concurs conform statului de func ţii, precum si a posturilor ocupate se g ăsete în anex ă la
prezentul referat.
Oricum acolo vom reface auditul, am cerut ceva si mi s-a r ăspuns altceva, dar în mare i-a atins scopul.
Vizavi de Compania de Utilit ăţi Publice, auditorul nostru, a adus urm ătoarele recomand ări: UAT
Municipiul cu competenţe în ceea ce privete reglementarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare
de utilităţi publice are în ace1ai timp si calitatea de utilizator a acestor servicii publice salubrizare stradal ă,
colectare a deeuri1or, între ţinere spaţii verzi, ecarisaj, administrare Cimitir. Recomand ările au fost îacute mai
rnult în perioada în care CUP-ul de ţinea inclusiv ecarisajul deci nu era împ ărţit ca acum în ultima lun ă de zile.
In această calitate utilizatorul se impune a se încheia contracte de prest ări servicii cu operatorul c ăreia i-a fost
delegate serviciile de utilit ăţi publice. Aa cum prevede art. 22, alin. 2 din Legea 5 1/2006 raporturile juridice
dintre operatorii de serviciipublice i utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare,
prestarea serviciilor de utilit ăţi publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului cadru de furnizare,
prestarea serviciilor de utilit ăţi publice a prevederilor legale în vigoare din regulamentul serviciilor si a
caietului de sarcini specifice acestor.
In condiţiile în care prestarea serviciilor de c ătre C.U.P. pentru U.A.T. Tecuci se face în baza contractului
de delegare a gestiune mai nou a unor contracte de prest ări servicii incomplete, nelegale îar ă durată, volum,
valoarea volumului de lucrări executate etc care s ă respecte prevederile contractului cadru, se impune s ă se
încheie contracte de prest ări servicii pentru toate serviciile care C.U.P. Tecuci le presteaz ă către U.A.T.
Municipiul Tecuci pentru respectarea legii, a cunoaterii drepturilor si a obligaţiilor partenerilor, precum si a
responsabilităţilor acestora, astfel se poate monitoriza si controla eficient de c ătre beneficiar asupra modului de
a efectua lucrările cuprinse în contract, recep ţionarea si confirmarea la plat ă a cantităţilor reale efectiv
executate precum si a calităţii acestora. Se va proceda la o analiz ă a întregului personal din cadrul societ ăţii, în
acest sens se va realiza o normare a personalului muncitor de execu ţie pornind de la volumul de Iucrări
executat conform clauzelor contractuale. Pentru personalul TESA se va verifica dac ă posturile din statul de
funcţii sunt ocupate de persoane cu preg ătire profesional ă corespunzătoare, competen ţi profesional precum si
dacă sarcinile din fie1e posturilor au înc ărcătura corespunz ătoare. La o primă analiză a avut în vedere ponderea
cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli de exploatare 49% precum si ponderea cheltuielilor cu personalul
TESA în total cheltuieli 15% pe 2016, 24% în anul 2018 se poate aprecia o supradimensionare a acestuia.
Este necesar a se analiza dac ă toate activele corporale ale societ ăţii, precum si bunurile concesionate,sunt
absolut necesarepentru desîaurarea activit ăţii societăţii. In opinia mea, sunt bunuri din capitalul propriu i
bunuri concesionate care nu au nici o Ieg ătură cu buna desfă urare a activit ăţii. Bunuri la care am făcut referire
în parte în notele de constatare. Consider, c ă nu toate bunurile concesionate au un efect pozitiv ca utilitate în
activitatea societăţii- si mă refer aici Ia concesionarea parcurilor, cheltuieli ca amortizare lunar ă impozit datorat
bugetului local pentru bunurile concesionate, redeven ţă sunt elemente de cheltuieli care se reg ăsesc în tarifele
calculate si practicate de societate în relatii cu UAT Municipiul Tecuci, astfel prin preluarea în administrare a
unor active ale societ ătii precum si la renuntarea concesion ării altora a c ăror administrare si a unor active ale
societătii precum si la renuntarea concesion ării altora de c ătre CUP exemplu parcurile
1. publice în care
societatea nu desîaoar ă nici o activitate economic ă aducătoare de venituri se reduc cheltuielile materiale si
implicit tarifele practicate de ocietate Putem s ă ne amăgim cu faptul că obtinemvenituri la bugetul local si
redevenţă de la societate cu impozitul datorat pentru bunurile concesionate când defapt aceste sume reprezint ă
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cheltuieli pentru societate si se vor recupera tot de 1a bugetul Iocal cu tarifele practicate în contractele de
prestări-servicii. Trebuie responsabilizat ă conducerea societ ăţii si nu numai ci si tot personalul din cadrul
prestarea serviciului de ecaritate si implicarea în încasarea contravalorii acestora cu prec ădere pentru servicii de
colectarea deeuri1or, menajere de Ja popula ţie, agenţi economici i instituţii, acesta presupune încheierea de
contracte de prest ări-servicii cu persoane fizice, agen ţi economici si instituţii si în acest fel se elimin ă
subvenţionarea de la Prim ărie pentru operativitate de timp a popula ţiei si mai ales a agen ţilor economici. La
activitatea Cimitir ar trebui dat ă în concesiune toată suprafaţa de teren, fără excepţie, în momentul de faţă este
concesionată către Cimitir trenul aferent mai pu ţin aleile interioare ale acestuia pentru care Prim ăria p1ătete
contravaloarea între ţinerii. De fapt, pentru a putea sus ţine personalul muncitor angajat fără nici o justificare si
parţial TESA Primăria face o supra evaluare indirect ă. Nu este corect ca Prim ăria să dea în concesiune activit ăţi
din cimitir morminte, clădirile anexe iar aleile de acces si gardul de împrejmuire s ă fie al Primăriei pentru s ă se
plătească societăţii întreţinerea acestora afectând serios cheltuielile de la bugetul Jocal. Efectuarea unor servicii
de utilităţi publice în legalitate este o prioritate a administra ţiei publice Jocale care prin personalul aparatului
de lucru al Primarului are rolul nu numai de a monitoriza si a exercita un control riguros cu privire la calitatea
serviciului de utilitate public ă de către societate şi agenţii economici să îi ia măsurile necesare în cazul în care
nu asigură indicatori de performan ţă. aceasta presupune ca executivul Prim ăriei să dispună de funcţionari
publici competenţi pe tip profesional în aceast ă privinţă care s ă aibă rolul nu numai de a monitoriza ci si de a
controla efectuarea serviciilor prestate si de a găsi soluţii împreună cu operatorul de servicii publice.
Compartiment audit public Culi ţă Holban.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- mi se pare foarte slab raportul dlui Holban. Nu în ţeleg care sunt contractele
nelegale încheiate între CUP si Prim ărie
D1 Primar - vă pun la dispoziţie raportul de audit
D1 Viceprimar, Pintilie D.- ar trebui f ăcut un control dac ă au fost angajaţi pe criterii de inteligen ţă, au
dat un concurs, dar ar trebui verifica ţi si auditorii Prim ăriei să vedem dac ă sunt competenţi sau nu să facă un
raport
D1 Primar - următorul proiect discutat cu domnioara Secretar va fi ca Cimitirul s ă preia întreaga
proprietate, inclusiv aleile si parcurile - moment în care începând cu 0 1 .0 1.2019 se va între ţine singur partea de
Cimitir, iar ce vorbim despre spa ţii verzi urmează ...
D-oara Secretar Fotache V.- dar nu spa ţii verzi din Cimitir
D1 Primar - nu, Societatea se cheam ă Societatea Administrarea Cimitirelor si a spaţiilor verzi prima
parte cimitirul se va între ţine singur din ceea ce încaseaz ă. Vreau să vă spun că datorită cheltuielilor foarte mari
2015, până la mijlocul lui 2016 nici până la acest moment nu am putut s ă redresăm situaţia corect la Cimitir dar
se fac eforturi s ă ajungem la zi cu lucrările. Nu cred c ă ascund cu nimic si mare parte dintre dumneavoastr ă ştiu
mare parte din sumele pe care Prim ăria le dădea la Cimitir erau folosite în cu totul alte direc ţii. Incepând cu
noiembrie 2016 când am înţeles la ce folosea acea sut ă de mii de lei care pleca la Cimitir a plecat inclusiv
domnul director. Cimitirul este o societate care s-a între ţinut singură si numai în ultimii •ani a trebuit ajutat ă de
la bugetul local. Mare parte din banii proveni ţi din lucrări au fost folosi ţi mai mult pentru administrarea
spaţiilor verzi si a străzilor în jumătatea anului 2016, deci oamenii au fost sco şi de la lucrările din Cimitir si
scoşi în stradă pentru a executa lucrări de salubrizare pentru curăţirea orau1ui, aceti bani s-au pierdut nu s-au
putut regăsi în lucrările din Cimitir - lucru ce este destul de grav. Eu sper c ă toţi cei care vor face verific ări la
solicitările noastre vor descoperi realitatea. Cu privire la ceea ce dl Holban, auditorul nostru intern a spus cu
privire la CUP, pentru a nu r ămâne undeva în aer, nu ştiu dacă afirmaţiile făcute sunt reale sau nereale întradevăr s-a depus si o documentaţie aici care este destul de sub ţire după părerea mea
D1 Viceprimar, Pintilie D.- s ă ne spună care sunt contractele nelegale
D1 Primar - eu consider c ă ar fi necesar, nu ştiu dacă avem si cadrul legal să aducem auditori externi ca
să facă acolo într-adevăr ce ar fi trebuit s ă facă de foarte mult timp s-au schimbat câtiva directori acolo, poate
noi nu cunoastem întreaga situatie de la CUP si intr ăm într-un cerc vicios Consider c ă un audit extern ar fi mai
mult decât necesar, aici nu stiu dac ă cadrul legal ne permite dac ă dej a avem audit intern
D-soara Secretar, Fotache V. - nu, dac ă avem structur ă în cadrul institutiei
D1 Diaconu V.- în ceea ce privete parcurile dac ă noi U.A.T.-ul i=im dat parcul în concesiune clar c ă lui
nu îi trebuia, nu îi aduce profit
•
-.
-•
•
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D1 Primar - se refer ă că în parcuri există câteva spaţii comerciale acolo chirie se încaseaz ă direct de
către Primăria Tecuci, nu se încaseaz ă de cel care administreaz ă parcul - într-adev ăr aa este
D1 Diaconu V.- ori îi d ăm parcul cu totul ori nu îl mai d ăm deloc si facem doar un contract de prest ăriservicii între UAT si cUP prin care CUP- ul presteaz ă un anumit serviciu în parc, nu v ăd de ce ar fi parcul în
administrarea C.U.P.-ului
D1 Primar - el acum este în administrarea Societ ăţii Administrarea Cimitirelor si a spaţiilor verzi
D1 Diaconu V.- exact acelasi lucru, corect ar fi s ă facem un contract de prest ări-servicii pentru serviciile
pe care le efectueaz ă
D1 Primar - s ă găsim un tarif si el va primi bani doar pentru acel serviciu
D1 Diaconu V.- nu mai p1 ătete concesiune, nu mai cere chirii pentru spa ţiile din parc pentru c ă
proprietar este U.A.T.-ul iar singurul serviciu pe care îl presteaz ă este curăţenie în parc
D1 Papuc P. - o altă chestiune ştiu că s-a început mai demult inventarierea Iocurilor de veci. S-a mai
finalizat? Mai stiti ceva c ă nu se stie câte locuri mai sunt de veci disponibile, ştiu că inventarierea era cam 3040% făcută în mandatul trecut. S-a mai continuat?
D1 Primar - ceea ce v ă pot spune eu la acest moment este c ă acea inventariere si tot ce înseamn ă
documente, dat fiind faptul c ă când s-a preluat posturi, flincţii unul de la altul deci nu s-a găsit absolut nici un
fel de inventariere, cum de altfel si în Primăria Tecuci posturile cheie cum ar fi Secretar UAT , director
economic, Primar au plecat si nu au făcut o predare a tot ce au avut ei ca s ă se descarce
D1 Papuc P. - nu puteaţi să îi chemaţi?
D1 Viceprimar, Pintilie D.- i-am chemat dar erau în concedii medicale
D1 Primar - nu ştiu dacă stiti dar doamna Secretar Staicu nu a semnat nici un document, nu i-a f ăcut
lichidarea si ea lucrează la Primăria Cuza-Vodă, vă puteţi închipui aa ceva? Acel inventar este o idee bun ă aa
cum există o comisie la nivel de Aparat de Specialitate al primarului de sapte persoane inventariem tot ce
înseamnă domeniul si proprietatea U.A.T.-ului
D-na Dumbravă A.R. - haideţi să stabilim un nou Preedinte de sedintâ pentru urm ătoarele trei Iuni si
apoi continuăm discuţiile cu Interpel ări, petiţii
D1 Buliga B. - propun pe domnul Croitoru Cezar.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot Preedinte1e de sedintâ pentru urm ătoarele trei luni pe domnul Croitoru Cezar.
Se înregistreaz ă l 8 voturi pentru , iar domnul Croitoru Cezar nu voteaz ă, drept pentru care
Preedinte de sedintâ pentru urm ătoarele trei luni va fi domnul Croitoru Cezar.
D-na Preedinte de sedintâ, Dumbrav ă A. R. - haideţi să continuăm discuţiile
D1 Papuc P. - să înţeleg că noi am aprobat reabilitarea acestei cl ădiri a Primăriei. Când se începe si în
momentul în care se face reabilitarea se schimb ă sediul din Primărie?
D1 Primar - pân ă nu vom avea un câ ştigător clar în urma licitaţiei să vedem cine a câtigat si să avem
prima discuţie, nu stim cum va respecta proiectul si ce va face el. Eu consider s ă lăsăm parterul, cu tot ce
înseamnă Registratură si demisol, partea de Consiliu si le lăsăm spaţiu destul de lucru nivelul 3,2 si 1. Avem
câteva discuţii cu cei de la Romtelecom s ă luăm de acolo două nivele, dar sala de Consiliu rămâne la urmă
D1 Papuc P. - s ă înţeleg că cea a Romtelecomului este liber ă, sau o are închiriată la altcineva
D1 Primar - cl ădirea este a Romtelecomului si încerc ăm să luăm un spaţiu pentru tot ce este aicea, iar
SaIa de consiliu• si ce ţine de partea de Registratur ă, arhivă va fi ultima care va intra în repara ţ ii?
D1 Papuc P. - înseamnă că intră si sala mare?
D1 Primar - Sala Mare face parte din proiect. Pân ă nu se câtigă licitaţia nu se tie
D1 Papuc P. - dar cl ădirea de al ături se mai face ceva?
D1 Primar - atept ărn o axă de finanţare european ă pentru că nu o să putem permite să o reabilităm,
mai ales nu ştiu dacă a rămas suma la coa1a 1 ODimitrie Sturdza, cheltuielile pentru un monument istoric
sunt foarte mari si nu pot lucra decât firme abilitate Ia monumente istorice, partea proast ă este că la acest
moment nu avem nici o ax ă deschisă
D1 Papuc P. - casa c ărtii 7
Dl Primar - rămânem cu proiectul, nu îl abandon ăm în momentul în care avem posibilitatea. Suntem cu
18 proiectedintre care 7 suntem în implementare, sume destul de frumoase adusepentru Tecuci
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D1 Diaconu V.- vreau si eu s ă pun trei întreb ări: astăzi la ora 14 era sedinta Consiliului Jude ţean live pe
facebook, as vrea s ă ştiu dacă au alte legi si as vrea un răspuns în scris ce legi ne împiedic ă să dăm în
continuare, tot s-a spus transparen ţa publică - cetăţenii trebuie s ă stie ce se discut ă în Consiliul Local, fiind
edinţă publică eu consider c ă trebuie pus ă în continuare pe situl Prim ăriei. Nu văd de ce la Consiliul Judeţean
se poate si la noi nu, as dori un punct de vedere scris din partea Secretarului UAT.
D-oara Secretar, Fotache V —dar de ce din partea Secretarului? Am func ţionari cu deţinerea datelor cu
caracter personal
D1 Diaconu V.- eu vreau răspuns de la dumneavoastră, aa cer de la Secretarul Consiliului Local, punct
de vedere pe care pot s ă-1 depun mai departe si să îl contest în instanţă. De aceea cer ceva scris
D-oara Secretar, Fotache V —face ţi o solicitare scris ă
D1 Diaconu V.-p ăi nu sunteţi dumneavoastră Secretarul Consiliului Local, cui trebuie s ă cer?
D-oara Secretar, Fotache V —avem persoane împuternicite pe baza Deciziei...
D1 Diaconu V.-avem echipamente, am cump ărat pe care nu le folosim sau de ce le-am cump ărat dac ă
nu pentru a înregistra sedintele de consiliu si a le face public ca s ă avem si noi o dovadă ce am discutat si ceea
ce am votat. La fiecare sedintâ v-am tot spus ca atunci când se termin ă votarea să spuneţi dumneavoastr ă dacă
a trecut sau nu proiectul si cu câte voturi, nu stim dac ă a trecut, dac ă nu au trecut câte voturi pentru si câte
împotrivă. Au fost chemaţi consilierii locali din mandatul trecut la DNA pentru c ă au fost modificate
procesele - verbale de sedintâ si o s ă răspundă, dar vreau ş eu să am o dovadă prin înregistrare cu ceea ce am
votat sau nu. În al doilea rând, nu v ăd dacă tot discutăm de transparenţă până la urmă cetăţeanul va decide
dacă am fost transparen ţi sau nu.
A doua interpelare se refer ă la str. Ion Creangă - am o cerere la cei de acolo, am în ţeles că au avut o
canalizare si se reface canalizarea. Oamenii nu au fost consulta ţi si gura de canalizare era într-o parte si li s-a
transmis că trebuie să o mute canalizarea în partea ailalt ă. Degeaba îi faci o canalizare pe strad ă dacă el nu se
cuplează sau nu poate s ă se cupleze la ea, depinde cum are regimul de în ălţime a canalizării din curte.
A treia întrebare,dac ă Poliţia Locală acţionează numai pe str. 1 Decembrie, as vrea s ă se ducă si pe 7
Noiembrie, în spate la Policlinic ă e blocat total, în fa ţă la Poliţie sunt parcate maini acolo si este semnul de
interzis dar s ă se mai ducă si prin alte părţi, este foarte bine s ă se facă ordine si as mai avea o propunere ca
orele de staţionare să fie până la 16 aa cum sunt si în parcările cu parcometre nu până la 18. De asemenea fac
un exces de zel chiar în faţă la sediul ALDE au fost situaţii când au venit maini s ă descarce si i-au amendat,
dar trebuie si omul acela cumva să-şi desfă oare activitatea. Ştiu că este o zonă periculoasă dar până la 16 mi
se pare o oră corectă fiindcă după orele 16 circulaţia este mult diminuată.
D1 Primar - Ion Creang ă într-adevăr cunoatem c ă s-au creat nite st ări de disconfort numai c ă cei de la
Apă - Canal ar trebui s ă vă dea răspunsul acesta pentru c ă ei sunt în măsură. Str. Ion Creang ă a fost asfaltat ă
mai mult electoral ei nu de ţin canalizare de ape menajere deverseaz ă în pluvială. Ieri au intrat pe str
Constitutiei ca s ă le introducă conductele pentru canalizare de ape uzate si au început să scoată ţevi care duc
direct în Tecuce•1. Ei deverseaz ă apa menajeră în Tecucel. Eu am •discutat cu dou ă familii de pe str Ion
Creangă, ea nu a fost prev ăzută pe proiectul celor de la Ap ă - Canal în prim ă fază, după aceea a fost
prevăzută, ieri s-a montat c ăminul pe str Ion Creang ă si Constituţiei, spun eu si Ie-am promis ca tot
disconfortul care este creat noi vom veni cu covor asfaltic si vom rezolva.
D1 Papuc P. - vin cu o propunere din partea electorilor mei pentru aceste parc ări vor să îi scoată
abonament pe 3 luni, 6 luni ca s ă nu mai meargă de fiecare dat ă si Primăria trebuie să gândească chestiunea
aceasta dac ă poate s ă scoată abonamente
D1 Primar - orice lucru care este la început va fi modernizat, nu este nimic imposibil s ă se facă si un
abonament pe un an de zile
•
•
- D1 Papuc P. —sunt oameni dispui să aibă abonament
D1 Primar - referitor la zona Policlinic ă si străzile în care Politia Local ă îsi face datoria cu exces de zel,
nu contest pe excesul de zel trebuie s ă ne reanalizăm ca si personal, dar orice regul ă stabilită trebuie să stai pe
ea ca populatia s ă o respecte Consider c ă întreg tronsonul de pe 1 Decembrie din zon ă până la sensul giratoriu
trebuie să fie liber, nu cred c ă iama ne va ocoli
D1 Diaconu V.-sunt de acord cu dumneavoastr ă, dar dacă vrei să parchezi trebuie o strad ă lateral ă pe
care s ă poti parca, dar pe strada Postei este dezastru dar s ă găsim în Tecuci si unde s ă parcăm
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Dl Primar - "tocmai de aceea strada Ioni ţă Hrisanti i Alecu Russo sunt prinse in perioada imediat
următoare pentru DALI-uri, pentru proiect viitor c ă aceste străzi sunt foarte importante din multe puncte de
vedere: vor capta toat ă circulaţia sau autovehiculele de pe 1Decembrie plus c ă fac legătura Intre dou ă străzi
destul de importante pentru Tecuci ( Ştefan cel Mare prin Alecu Russo, iar Ioni ţă Hrisante leag ă Transilvaniei
de 1 Decembrie). Cred c ă trebuie s ă Inţelegem cu to ţi că particip ăm la un proces de reabilitare a intreg
centrului ora şului Tecuci, pentru ca s ă lăsăm centrul i s ă ne putem ocupa i de cartierele limitrofe ale
Tecuciului. Pentru cei care au spa ţii comerciale acolo vom pune o t ăbliţă prin care s ă spunem cu excepţia
aprovizionării, venim cu o imbun ătăţire, dar acest semn de oprire interzis ă va rămâne acolo i va trebui
respectat. "
Dl Diaconu V.-" nu am zis c ă nu este bună, dar să creăm i soluţii de rezerv ă. Până la urniă pe Ştefan cel
Mare se va circula ş se va parca, c ă am văzut că este o band ă. Noi am discutat c ă reducem numărul de parcări
dar 1n schimb facem ca cea de la Spital, aia nu s-a f ăcut, când deschidem strada mare o s ă avem o problemă cu
parcările "
D1 Primar - "dar vor fi parc ări ş pe strada mare."
D1 Viceprimar, Pintilie D. — "acum tot mai mul ţi comercianţi cer să o facem pietonal ă, iar trotuarul va fi
cu bile delimitat"
D1 Primar — "lucrarea s-a finalizat 1n mare parte."
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară Inchise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.

Preşedinte de şedinfa,

Secretar U.A.T.,

