
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA ORDJNARĂ  

21.12.2018 

Încheiat astăzi, 21.12.2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care 
are loc în Sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1000. 

edinţa Consiliului Local de ast ăzi este înregistrat ă  audio-video. 
D1. Preedinte deedin ţă , Croitoru Cezar - declară  deschise lucrările edinţei i dă  cuvântul domni şoarei 

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 . 
D1 Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-verbal de la şedinţa 

extraordinară  a Consiliului Local din data de 14.12.2018 
D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 14.12.2018. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de Ia şedinţa din: 14.12.2018. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Primar - permite ţi-mi ca să  începem această  sedintâ de astăzi prin a înmâna o placa aniversar ă  în an 

centenar, anul marii uniri - maiorului în rezerv ă  Gheorghe Arhip, veteran de r ăzboi pentru o carieră  militară  
excepţională . 

D1 Arhip G - am fost unicul, din fostul jude ţ  Tecuci, care am reuit din 4800 de candida ţi si care am fost 
trimis la Academia Militară  din Germania. Am absolvit Academia si am instruit două  promoţii de ofiţeri. D1 
Argip G. povestete o parte din cariera dumnealui. 

D1 Diaconu V. - Domnule Preedinte as dori ca înainte de începerea sedintei s ă  ţinem si un moment de 
reculegere, suntem în 21 decembrie, pentru cei care s-au jertfit în 2 1 -22 decembrie. 

Se ţine un moment de reculegere. 
D1. Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - d ă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire Dispozi ţiilor 

de convocare a sedintei deastăzi. 	 . 
D1 Primar - dă  citire Dispozi ţiilor de convocare nr. 1809! 17.12.2018, cu urm ătoarele proiecte de 

hotărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la 

Societatea COMPANJA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L.. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la 

Societatea Administrarea cimitirelor si a spa ţiilor verzi S.R.L. Tecuci. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la 

Societatea PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

5.000.000 Iei pentru o perioad ă de 6 ani; . 	• 
• D1 Prîmar —proiectul nr. 4 vreau s ă-1 retrag depe ordinea de zi i adori s ă  fac clouă  precizări vreau să  

îl retrag mai mult pentru faptul c ă  nu s-a înteles mai nimic din acest prolect, de altfel am fost surprins negativ 
de modul cum a fost privit S ă  stiţl că  dacă  vom dori să  utilăm Compania de Utilităti Publice leasing-ul este tot 
o formă  de împrumut, iar acest împrtmut de Smilioane lei ne-ar fi dat 

1
să  spunem metaforic balonul de oxigen 

pentru aavea la luna a sasea - şaptea CPUu1modernizatVa trebui s ă  facem a1teeforturi pentru a finaliza acest 
obiectivde investiţii. Imi pare foarterău că  nici nu s-a viut si nici nu s-aputut în ţelege ce îhsemnă  un astfel de 



împrumut. Sunt comune Iimitofe din jurul Tecuciului care au împrumuturi facute la diverse institu ţii financiare 
cred că  de trei-patru ori mai mari decât ceea ce noi am gândt în acest proiect. Asta este 1-am restras pentru a nu 
crea probleme nimănui, iar de semnat pe acel proiect nu semnau decât dou ă  persoane: Primarul Municipiului 
Tecuci si Directorul economic, iar ca si gaj nu se putea pune decât bugetul local întrucât reprezenta 30% din 
încasările pe care le avem anual. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei locale de ordine public ă . 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a şcolii Gimnaziale Constantin 

Păunescu Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la scoalâ, pân ă  la sfâritu1 
anului 2019. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.5 , Capitolul 2 din Regulamentul de 
acordare a ajutoarelor de urgen ţă, altele decât cele prev ăzute de art. 28 din Legea nr. 4 1 6/200 1 privind venitul 
minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 258/29.12.2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Tecuci si al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru func ţii publice si contractuale din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului, Aparatului permanent de lucru al Consiliului local si serviciile 
publice din subordinea primarului municipiului Tecuci. 

1 0.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si a statului de func ţii ale societăţii 
COMPANIA DE UTILITAŢI PUBLICE Tecuci S.R.L., precum 5i aprobarea Grilei de salarizare a 
personalului societăţii COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE Tecuci S.R.L.. 

1 1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si a statului de func ţii ale societăţii 
PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci, precum si aprobarea Grilei de salarizare a personalului societ ăţii PIEŢE 
PREST TEC S.R.L. Tecuci. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societ ăţii Administrarea 
Cimitirelor si a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. 

1 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din eviden ţele contabile ale Soc. Compania de Utilit ăţ i 
Publice Tecuci SRL a unor debitori, persoane fizice si persoane juridice, declara ţi insolvabili de executorul 
judecătoresc. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea densităţilor pe fracţii de deeuri colectate de Soc. Compania 
de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci. 

15.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 167/27.09.2018, 
cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci. 

1 6. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul 
Tecuci în anul 2019. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ac ţiuni si lucrări de interes local ce 
urmează  a fi efectuate de benficiarii de ajutor social, în condi ţiile Legii nr. 4 1 6/200 1 privind venitul minim 
garantat, cu modific ările si completările ulterioare. 

1 8 .Proiect de hot ărâre privind scoaterea din func ţie, în vederea valorific ării si casării, a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat al Municipiului Tecuci. 

1 9.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul f1scal 2019. 
20.Proiect de hotărâre • privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de 

salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuz ă  să  încheie contract de 
prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare. 

2 1 . Proiect de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfaurare a evalu ării 
anuale a managementului Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci, precum si desemnareâ membrilor 
Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare si în comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea 
anuală  a managerului institutiei publice de cultură  - Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci - subordonat 
Consiliului Local Tecuci. 

22 	Intrebări, interpelări, petltll 
Se completează  ordinea de zi conform Dispozitiei nr 1810/18 12 2018 si a Dispozitiei nr.  

1845/20 12 2018 cu urm ătoarele proiecte de hot ărâre 	 - 



1 .Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru func ţiile contractuale din cadrul institutiilor de 
cultură  subordonate Consiliului Local aI Municipiului Tecuci. 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli a1 U.A.T. 
Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finanţare aI 
U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ac ţiune privind serviciile sociale administrate 
i finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Tecuci 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuin ţelor pentru tineri destinate 
. închirierii 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Iistei cuprinzând solicitan ţii îndreptăţiţi să  primească  locuinţă  
•convenabilă  în anul 2019 

6.Informare: 
Raport de activitate proiect coa1a Prietena Ta - parteneriat pentru sus ţinerea educaţiei în Tecuci în 

vederea reducerii p ărăsirii timpurii a şcolii si pentru reîntoarcerea în sistemul de educa ţie si formare a tinerilor 
i adulţilor care au abandonat coa1a perioada de referin ţă  1 septembrie - 30 noiembrie 2018 

Nu sunt intervenţii. 	 • • 
Se supune la vot completările ordinii de zi. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea si retragerea punctului 4. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctnl 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L., 
adoptată  cu • 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V. - se rectific ă  bugetul de venituri si cheltuieli Ia 8570, aa cum am precizat si în 

dezbaterea public ă  nu cred că  se va atinge acest buget, iar în al doilea rând aceast ă  rectificare se referă  la 
scoaterea din lista de investi ţii a unei sume de 46 mii pentru măturătoare stradale si se în1ocuiete cu 
cumpărarea unor softurii a unor sisteme PC i irnprimante. Eu cred c ă  până  Ia ora aceasta, aceast ă  investiţie 
trebuia facută  că  era foarte necesară  si tot discutăm de modernizări pe care nu Ie facem. 

D1 Primar - aveţi perfectă  dreptate, dar acolo aa cum bineti ţi a fost tot schimbat managementul, toate 
cele care ar fi trebuit s ă  se întâmple la un anumit moment au fost decalate inclusiv acel contract de desz ăpezire 
pe care doamna director l-a precizat asear ă. Era firesc ca în momentul în care s-a înlocuit managementul 
lucrurile să  intre într-un fa-gas normal. Eu consider c ă  prin aceste modific ări Iucrurile încep să  intre pe un faga 
normal si aa cum am stabilit si aseară  împreună  cu colegii mei anul 2019 va fi un an alocat îmbun ătăţirii a tot 
ce înseamnă  parte mecanizat ă  a celor de Ia CUP pentru c ă  altfel cu forta fizic ă  ati văzut că  nu prea merge si nlcl 
nu găsim, avem atâtea locuri vacante pe care nu vrea nirneni s ă  le ocupe la mătură. Este o problemă  naţională, 
zlc eu, problema fortei de munc ă, încercăm să  mecanizăm această  unitate dar vom ajunge asa cum am preclzat 
la leasing-uri si împrumuturi, pentru c ă  altfel nu se poate Bugetul a r ămas acelasi, taxele S1 impozitele nu au 
crescut, sumele rămânând constante si alocând ni şte bani suplimentari vizavi de ceea ce s-a cheltuit anul trecut 
va trebui să  recurgi la leasing-uri, rate, împrumuturi. 

Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  11 voturi pentru şi 8 ,,abţineri (dl Andriuţă  G.,dI Diaconu V.,d-na Dumbrav ă  A.R.,dl 

Matei D.L., dI Mîrza V.C.,dl Leonte I.,d-naLovin V.O. si dI Papuc P.) 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
Se trece la punctul 2 al ordinii de'zi4 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi S R L 
• 	Tecuci. 	 : 	• 	• 	-•: 	 • 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar, - dă  citire proiectului de hot ărâre 
Nu sunt interventii 

—Se supune la vot proiectul de hot ărâre 



Se înregistreaz ă  13 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dI Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A.R., dl Mîrza v.c., 
dI Leonte I., d-na Lovin V.O.i dl Papuc P.) 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 3 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2018 Ia Societatea PIE ŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 
Pre şedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Mîrza V.C., 

dl Leonte I., d-na Lovin V.O.i dl Papuc P.). 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 5.000.000 Iei pentru o perioad ă  de 6 ani —retras de iniţiator 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea comisiei locale de 

ordine publică, adoptată  cu 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - este o modificare prin înlocuirea comandantului Poli ţiei Municipale şi aa cum era firesc si 

această  comisie Iocală  de ordine publică  trebuie modificată . 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea protocolului de 

sprijinire a şcolii Gimnaziale Constantin P ăunescu Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se 
pot deplasa singuri Ia scoalâ, până  la sfârşitul anului 2019. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Primar - a fost alocat ă  această  cantitate de carburant în fiecare an pentru aceti copiii, vorbim de 

aproximativ 100 Iitri. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de yoturi pentru 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea si completarea art.5, 

Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgen ţă , altele decât cele prevăzute de art. 28 
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific ările si completările ulterioare, 
aprobat prin HCL nr. 258/29.12.2014. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul  de hotărâre. 
Se înregistrează  1 5 voturi pentru şi 4 ,,abţineri (dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Leonte I. si 

dl Papuc P.). 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece 1a punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Funcţionare al Aparatului de specialitate aI Primarului municipiului Tecuci şi al 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului LocaL 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre 
Nu sunt interventii 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dI Andriut ă  G, d-na Dumbravă  A R, dl Mîrza 

V C ,dl Leonte 1, d-na Lovin V O si dl Papuc P) 
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat 



Se trece la punctul 9 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind stabilirea salariilor pentru func ţii 
publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, Aparatului permanent de 
Iucru aI Consiliului local si serviciile publice din subordinea primarului municipiului Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Diaconu V. —as vrea s ă  întreb, dei s-a m ărit salariul minim, obligaţia Primăriei a U.A.T.-ului nu era 

să  mărească  automat si salariile, cred. As vrea s ă  întreb dacă  aceste salarii s-au m ărit cu 20% conform efectului 
legii sau prin negociere conform coeficien ţilor aprobaţi anul trecut. 

D-na Ţăpoi N., Director economic —a fost ş i o negociere suntem obliga ţi să  consultăm sindicatele 
D1 Diaconu V. —am întrebat dac ă  era prin efectul legii 
D-na Ţăpoi N. —da, prin efectul Iegii. 
D1 Diaconu V. —dacă  prin Iege era obligat ă  Primăria să  mărească  salariile 
D-na Ţăpoi N. —da, sigur că  da 
D1 Diaconu V. —nu salariul minim, ci eelelalte salarii 
D-na Ţăpoi N.- la salariul minim s-a aplieat coeficen ţii 
D1 Diaconu V. —dar nu era obligatoriu 
D-na Ţăpoi N.- cum să  nu fie obligatoriu dacă  avem coefieienţi aprobaţi 
D1 Diaconu V. —deci toate salariile s-au m ărit cu 20%? 
D-na Ţăpoi N.-exact coeficientul înmul ţit cu 2080 
D1 Primar - nu discutăm de 20% 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - cu 9,78 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  11 voturi pentru şi 8 ,,abţineri (dl Andriu ţă  G., dl Diaconu V.,d-na Dumbravă  A.R., 

dl Matei D.L., dl Mîrza V.C.,dl Leonte I., d-na Lovin V.o. şi dl Papuc P.). 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea modific ării 

organigramei si a statului de func ţii ale societăţii COMPANIA DE UTILITAŢI PUBLICE Tecuci S.R.L., 
precum si aprobarea grilei de salarizare a personalului societ ăţii COMPANIA DE UTILITAŢI 
PUBLICE Tecuci S.R.L. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  11 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dl Andriuţă  G., dl Diaconu V., d-na Dumbrav ă  A.R., 

dl Matei D.L, dl Leonte I., si dl Papuc P.) si 2 împotrivă  (dl Mîrza V.C. si d-na Lovin V.0) 
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea modific ării 

organigramei si a statului de funcţii ale societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci, precum si 
aprobarea Grilei de salarizare a personalului societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci, adoptată  cu 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune Ia vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru 4 ab ţineri(dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Leonte I., si dl 

Papuc P.) şi 2 ,,împotrivă  (dl Mîrza V.C. si d-na Lovin V.O.). 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece Ia punctul 12 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a 

personalului societătii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S R L Tecuci 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre 
Nu sunt interventii 
Se supune Ia vot proiectul de hotărâre 
Se înregistrează  13 voturi pentru 5 abtineri(dl Andriută  G, d-na Dumbravă  A R, dl Mîrza V C, dl 

Leonte I., si dl Papuc P.) 5i 1 ,,îrnpotriv ă (d-na Lovin V.O.)  
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat. 	. 
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Se trece la pnnctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind scoaterea din eviden ţele 
contabile ale Soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL a unor debitori, persoane fizice si persoane 
juridice, declara ţi insolvabili de executorul judec ătoresc. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Papuc .-"as avea o interven ţie, dacă  s-au făcut toate demersurile, iar eu nu am v ăzut în spate toate 

persoanele juridice care nu au posibilitate de a pl ăti, de a recupera ceva de la ei, de a scoate la licita ţie ceva 
bunuri 

D1 Primar - dacă  doriţi o să  vi se pună  la dispozi ţie o astfel de list ă, dei toate documentele noi Ie avem 
de Ia executorii judec ătoreti care nu mai au ce pune sub sechestru sau executare. Sunt zeci de persoane fizice si 
juridice care nici nu mai sunt în Municipiul Tecuci sau nu de ţin absolut nici un bun, iar încărcarea bazei de date 
cuastfel... 

D1 Papuc P.-eu ştiu că  s-a mai făcut interven ţii de genul acesta si în mandatul trecut si Curtea de Conturi 
nu a fost de acord 

D1 Primar - aici este chiar Ia sugestia lor 
D1 Papuc P.- ,,ştiu că  nu au admis aceast ă  chestiune, dei am aprobat si apoi au venit si au spus pardon că  

nu se pot scoate din eviden ţe, de aceea spun s ă  nu aveţi aceeai problemă  
D1 Primar - ei ne-au f ăcut recomandarea... 
D1 Papuc P.-dacă  a făcut recornandarea. Practic acestea trebuie scoase. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dl Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A.R., , dI Mîrza 

V.C.,dl Leonte I., d-na Lovin V.o. şi dl Papuc P.).. 
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea densităţilor pe fracţii 

de deeuri colectate de Soc. Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru ş i 5,, împotrivă  (dl Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A.R., dl Leonte I., 

d-na Lovin V.O.i dl Papuc P.) si 1 abţineri (dl Mîrza V.C.). 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea si completarea anexei 

nr. 1 la H.C.L. nr. 167/27.09.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea 
Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V. -2 'as vrea să  întreb dacă  în urma dezbaterii publice s-a modificat ceva la proiect si dacă  nu 

as dori să  fac un amendament. Am expus motivele în dezbaterea public ă, creterea mi se pare nejustificat ă  si a 
vrea să  fac propunerea ca taxa de salubrizare pentru persoane fizice s ă  fie 9 lei, sancţionarea (cei care refuz ă) să  
plătească  10 lei, Ia persoanelejuridice creterea s ă  fie de la 17 lei la 20 Iei, iar societ ăţile comerciale care nu au 
salariaţi să  nu plătească  pentru că  nu sejustifică  asta ar duce cumva metrul cub Ia o cretere înjur de 20%, de Ia 
144 la 170, ceea ce înseamn ă  că  societatea îi poate recupera creteri1e care vor urma începând de Ia întâi 
ianuarie. Dup ă  cum am văzut s-a f ăcut o creteIe a salariilor de 10%, iar Ia salariul minim cretereaeste de la 
1900 la 2080. Celelalte cheltuieli nu văd cum au crescut de la o zi la alta, adic ă  tariful actual de la 144 Ia 199 si 
din acest motiv cred c ă  o mai bună  organizare si reducerea cheltuielilor materiale dup ă  cum discutam si în altă  
edinţă  de multe ori arn văzut că  la consumurile de autovehicule era undeya la 50 litri pe sut ă  ceea ce este 

undeva exagerat Deci, se mai poate lucra si la costuri si la personal, asta este propunerea si amendamentul pe 
care îl propun spre votare 

D-soara Secretar, Fotache V - v ă  rog frumos mai formulati odat ă  amendamentul 
D1 Diaconu V. - cresterea taxei de Ia 7 la 9 Iei pentru persoane fizice, cei care refuz ă  să  încheie contract 

10 lei, cresterea la persoane juridice de la 17, la 20 lei pe salariat, iar cei care 
1nu au salariati s ă  nu plătească  

pentru că  plătesc persoanele fizice i cei care au sa1aia ţi, iar în > cazul acesta metrul cub calculat conform 
calculului pentru că  s-a făcut invers s-a calculat metrul cub 199, dup ă  care s-a înmultit cu cantitatea de gunoi 
Metrul cub o să  ajungă  undeva la 170 Iei 



D1 Oancă  S.V. - aa cum stiti eu sunt întotdeauna declarat împotriva major ărilor de taxe si impozite, dar 
referitor la taxa de habitat/salubrizare în primul rând am contestat-o personal de când a fost introdus ă, e o 
suprataxare. Vă  amintiţi că  în urmă  cu mai mulţi ani spuneam că  se va face o mare prostie în Tecuci referitor Ia 
administrarea, iat ă  că  se întâmplă  si acum ori blocăm activitatea Primăriei, ori finanţăm din bugetul 
municipalităţii ceea ce nu ar fi chiar în regul ă, ori blocăm activitatea. Ne asum ăm din păcate, dar am 
rugămintea să  găsirn împreună  o soluţie pentru că  aa încă  20 de ani vom trăi din majorare în majorare pentru 
salubrizare. Va fi din ce în ce mai greu, exist ă  soluţii pertinente. Nu ne oprete nimeni si nu ne poate împiedica 
nimeni din lumea aceasta s ă  avem groapă  de gunoi Ia Tecuci. Cred c ă  este una din marile prostii pe care le-au 
generat în administrarea serviciului de salubrizare interesele mafiote de la nivel central. Trebuie s ă  ne asumăm, 
am acceptat fie că  am fost în politică  sau simpatizanţi, unii au si vorbit si nu i-a ascultat nimeni. 

D1 Leonte I. - as vrea s ă  spun doar câteva lucruri, am participat asear ă  la dezbaterea public ă  i consider 
că  acest proiect de hotărâre ar fi trebuit s ă  fie retras sau s ă-1 supunem altei dezbateri în Consiliul Local motivat 
de câteva aspecte. Compania de Utilit ăţi Publice pe mine în calitate de consilier local nu a reuit s ă  mă  
convingă  prin toate materialele, inclusiv cele de asear ă  si inclusiv ce am primit Ia map ă  că  i-a respectat 
obligaţiile cel puţin din 27.06 când Ministerul Dezvoltării Regionale si a Administraţiei si A.N.R.S.C.-ul au 
trimis tuturor U.A.T.-urilor o adres ă  în care le povestea despre directivele care urmau s ă  se introducă  si în 
Ordonanţa 74. Acolo conforrn Legii 10 1 dar si prin cele două  adrese (Ordonanţa si adresa respectiv ă) trebuia să  
se modifice Strategia local ă  privind serviciul de salubrizare s ă  se facă  toate aspectele prev ăzute în lege. Aveam 
atunci din iulie sau august aveam s ă  constatăm dacă  respectam legea c ă  colectând deeuri1e conform legii 
separat biodegradabile, deeuri1e din materialele de construc ţii separat si toate celelalte categorii de deeuri 
inclusiv cele patru fracţii separat puteam constituii un istoric scurt care s ă  poată  să  dea companiei oportunitatea 
să  facă  un echilibru mai exact si cred că  dacă  s-ar fi făcut treaba aceasta s-ar fi putut ajunge la un pre ţ  mai mic. 
Legea prevede, 101 si 51 privind achizi ţiile publice, două  oportunităţi pentru U.A.T.-uri fie îi înfiin ţează  
servicii si societăţi de companii publice în cazul serviciilor de salubrizare si a altor tipuri de servicii, fie le 
externalizeaz ă  către un alt operator de drept privat. Consider c ă  atunci când s-a gândit înfiin ţarea unei 
Companii de utilităţi publice indiferent cum s-a modificat si cum se numete astăzi ar fi trebuit s ă  vină  în slujba 
cetăţeanului că  dacă  se apela la un operator privat aveam s ă  îl luăm că  a pus cam mult. Cred eu c ă  dacă  aţi fi 
reuit să  faceţi o comparaţie la aceste fundamentări de preţ  prin intermediul U.A.T.-ului i cu un operator privat 

fi aţi constatat cu surprindere c ă  preţul de 12 Iei este enorm de mare, adic ă  el ar fi trebuit s ă  se situeze, din 
punctul meu de vedere, în urma unor discu ţii chiar si aseară  după  dezbaterea publică  am discutat cu mai multe 
persoane din Ardeal care coordoneaz ă  aceste asociaţii de dezvoltare intercomunitar ă, la noi Ia Galaţi nu există  
i la nivelul Municipiului Tecuci din informa ţiile pe care le-am discutat si le stiam si din dezbaterea public ă  

cred că  8 - 9 lei este un pre ţ  pertinent. Nu am înţeles nici achiziţiile din fundamentarea de pre ţ  de ce 
Administrarea Cimitirelor si Rampa Rate, ce a mai r ămas, nu mai are în obiectul de activitate nu a ţi scos 
maina de acolo s ă  o daţi Companiei de Utilităţi cred că  s-ar fi putut printr-o hot ărâre de consiliul local si să  nu 
se mai plătească  acei 660 mii chiria si eu cred c ă  sunt multe alte elemente. Ce nu am spus asear ă  în acea 
minunată  Ordonanţă  pe care toat ă  lumea zice că  e crimă  si pedeapsă  e următorul aspect: Legea 211/2011 a fost 
modificată  prin această  Ordonanţă  printre altele si art.59, alin. 1, pet. a, lit. f si g în care cu acceptul 
dumneavoastră  o să-1 citesc - operatorii sunt obliga ţi să  pună  la dispoziţie spaţii speciale pentru colectarea 
deeuri1or reciclabile în mod gratuit - asigur ă  spaţiile necesare pentru colectarea separat ă  a deşeurilor, dotarea 
•acestora cu containere secifice fiec ărui tip de deeu precum si funcţionalitatea acestora, nu s-a asigurat 
informarea prin mijloace adecvate a Iocuitorilor municipiului Tecuci pentru aceast ă  majorare a taxei si nu s-a 
făcut absolut nimic de Ia apari ţia Ordonanţei si respectiv a adresei si sunt ferm convins că  a fost primită  adresa 
respectivă  la Primărie că  au primiţ-o toate U.A.T.-urile, pân ă  astăzi. Se dorete aplicarea de la întâi ianuarie în 
conditiile în care nu sunt încheiate contracte cu utilizatorii persoane fizice, persoane juridice si nu stiu în ce 
bază  o să  încasati sumele 

D1 Viceprimar, Pintilie D —contractele nu pot fi încheiate înainte de a aproba proiectul cu preturile 
D1 Leonte I -proiectul de hotărâre putea fi pus din 26 iunie, de la întâi iulie sau de Ia data aparitiei 

Ordonantei si până  astăzi supus dezbaterii publice, informati toti utilizatorii persoane fizice si juridice, dat 
drumul la contracte, de f ăcut si bineînteles apiobat tariful c ă  dacă  se făceau toate celelalte chestiuni ast ăzi la 
data la care discut ăm cred eu că  maj oritatea trebuiau să  aibă  contracte încheiate, s ă  fie si tariful bătut în cuie si 
de la întâi ianuarie să  stie omul unde duce biodeseurile 



D1 Viceprimar, Pintilie D. —am discutat si asear ă  în dezbaterea publică  si am explicat că  am început acel 
program cu acele platforme de colectare selectiv ă, câte una pe cartier, o s ă  le extindem. 

D1 Primar - ceea ce m ă  doare în primul rând chiar dac ă  astăzi este 21 decembrie s i mai sunt câteva zile 
până  Ia o mare s ărbătoare a cretin ătăţii si nu voiam să  intrăm în polemică, eu înţeleg partea politic ă  a 
dezbaterii noastre dar parc ă  ne uităm la ace1ai film si fiecare îl în ţeiege altfel. Domnul consilier dac ă  noi 
aveam o bază  si această  populaţie a Municipiului Tecuci în urm ă  cu patru ani m ăcar sau doi ani aveam si noi o 
bază  de la care să  putem evolua, dar noi suntem pioneri si la colectare selectivă  si la un selector, deci s-a ţinut 
un selector în zona industrial ă  care era de promenad ă, acel selector nu putea niciodat ă  să  fie folosit datorită  
dimensiunilor sale si nimeni nu a venit cu nici un fel de idee, dar presupun c ă  nimeni nu stia de eI dar dacă  stiati 
de el este foarte bine. Noi am încercat s ă  îl modificăm si să-1 transform ăm într-unul de capacitate care s ă  ne 
ofere posibilitatea s ă  reducem si cantitatea de gunoi si partea de selec ţie a gunoiului menajer. Nu este nimeni 
rău intenţionat. Cu privire Ia firmele private operatori de salubrizare pe care i-a ţi contactat dumneavoastr ă  
aseară  să  stiti că  preţul motorinei este ace1ai, num ărul de angajaţi bine o firmă  poate să  vină  cu un număr redus 
presupun de angaja ţi dar vine cu alte utilaje unde consumurile sunt altele iar poate partea uman ă  din firmă  
salariile ar fi acoperite de investi ţiile în utilaje, în mentenan ţă  Ia utilaje. Ne place doar s ă  vorbim când într-o 
Iună  de zile aproape nu a venit nimeni pe sit-ul Prim ăriei să  spună  că  asta este oferta noastr ă, noi gândim că  
preţul unui, măcar domnul Diaconu acum a zis ast ăzi că  domnule consider c ă  uite cle ce am ieit la 9 lei sau cât 
aţi spus dumneavoastră, dar nouă  ne place ca în ultima zi s ă  ne dăm cu părerea de ce nu s-a facut pân ă  acum 
discuţiile ui1e au fost deschise. Dac ă  nu avem nici o părere timp de o lun ă  de zile, dar tot ceea ce propunem noi 
este greit nu cred c ă  este o parte corect ă  a lucrurilor, mai ales că  nu s-a plecat de la premiza c ă  această  
problemă  a gunoiului este doar a unei frac ţiuni de oameni din Tecuci ci este a tuturor asta am spus-o si aseară . 
Aseară  ne-aţi comparat cu Buciumeni să  nu uităm că  noi avem 3000 firme si ei au 12 firme, vreţi să  vă  spun că  
preţul pus de dumneavoastră  la Buciumeni de 8 lei/ persoan ă, cred, pentru ei este o crim ă  pentru că  comuna 
Buciumeni este sub pragul s ărăciei ei nu au nici o activitate, sunt la 30 de minute de oras si noi facem 
comparaţie cu Buciumeniu1, dar haide ţi să  facem comparaţie cu Bârladul sau cu alte orae de dimensiunea 
Tecuciului, v-am spus c ă  la Buzău nu mi-a venit a crede c ă  este 40 Iei 

D1 Diaconu V.- dar stiti foarte bine c ă  la Focani s-a respins si anul trecut si anul acesta introducerea 
unei taxe de salubritate. 

D1 Primar - nu ne putem compara nici m ăcar cu Focaniu1, ei duc la Haret la 1 5Km, iar noi îl ducem la 
130 

D1 Leonte I.-dumneavoastr ă  aveţi dreptate să  stiti că  si pe mine, deci în primul rând aseară  a insistat Luci 
Costin cu Buciumeniu din întâmplare 

D1 Primar - deci e vinovat? 
D1 Leonte I.-nu, a fost un exemplu nu c ă  este vinovat, dar tot ce-am spus asear ă  spun si acuma si spun în 

calitate de cet ăţean si de consilier si nu mă  leg de chestiunile politice. Problema este c ă  din 2007 nu s-a făcut 
absolut nimic nici în Tecuc i nici în altele i acurn ppulaţia p1ătete . 

D1 Primar - păi da, dar haide ţi să  facem front comun s ă  le fie mai bine. 
D1 Leonte I.-dacă  era mandatul durnneavoastră  20 1 2-2020 cu acordul dumneavoastră  cât aţi fost 

împreună  USL-ul si ulterior s-au cump ărat nite maini la nivelul Tecuciului, s-au f ăcut nite chestiuni. Dac ă  
fiecare ar fi făcut câte ceva, cred eu, ar fi fost ok 

D1 Primar - vreau s ă  vă  spun doar un singur lucru bugetul local este cam ac1ai 
D1 Leonte I.-da, dar eu v-am întrebat de ce din iunie, ulterior iulie de când a ap ărut Ordonanţa aceea nu 

s-a făcut nimic că  practic si acum suntem în decembrie, sau în noiembrie cu acest proiect. 
D1 Primar - am început s ă  dăm către populaţie acei saci de culoare galben ă, am făcut fiaiere si am 

încercat ca fiecare Iocuitor a municipiului s ă  conştientizeze ce înseamn ă  acest lucru, am încercat s ă  mergem la 
scoli prin orele de dirigentie să  refacem aceast ă  educatie a selectării gunoiului Pe mine m-a deranjat că  într-o 
lună  de zile trei rânduri pe o bucat ă  de hârtie puteau fi puse pe e-mail seara, mai ales c ă  ati spus că  lucrati în 
domeniul si să  stiti că  am stat si analizat de zeci de ori acest tarif pentru c ă  dacă  o să  spuneti că  am gândit 
politic este fals ca s ă  cresti o taxă  înseamnă  că  ai o problemă, credeti că  noi nu ne dăm seama9, dar orice firmă  
indiferent cum se cheam ă  acea firmă  ar trebui să  se întretină  doar din acea taxă, nimeni nu o va ajuta pentru c ă  

- nu putem 	- 



D1 Leonte I.-eu sunt de acord, în schimb nu a reuit Compania de Utlit ăţ i si nici U.A.T.-ul să  rnă  
convingă  ca să  votez acest proiect. De ce? Aplicarea acestor tarife de c ătre operatori trebuie s ă  contribuie la 
realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun atât pentru serviciul de salubrizare cât si pentru cet ăţean. Nu 
sunt din punctul meu de vedere îndeplinite condi ţiile. Cât privete partea de compara ţie cu Buciumeniul nu am 
spus dar firma la care lucrez eu a administrat în ultimii patru ani contracte de delegare de gestiune pe mai multe 
UAT-uri de 25 mii de persoane cu contract, agen ţi economici sau persoane juridice nu 3400 cât sunt Ia Tecuci 
pentru că  nu au cum să  aibă, dar sunt si aceia în jurul la o mie. 

D1 Oancă  S.- poate reuim să  ne gândim de la anul un fel de recompens ă  pentru cei care predau gunoiul 
selectat, pentru c ă  atâta timp cât îl pretinzi selectat înseamn ă  că  cineva îl valorifică, nu este normal s ă  îl dai ca 
să  faci donaţii, mai ales că  eti si suprataxat. 

Nu mai sunt intervenţii. 
D1 Preedinte de sedintâ, Croitoru C. - supun la vot amendamentul domnului consilier Diaconu V.. 
Se înregistrează  8 voturi ,,pentru (dl Andriuţă  G.,dI Diaconu V.,d-na Dumbrav ă  A.R.,dl Matei D.L., dl 

Mîrza V.C., dl Leonte I., d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.) si 11 abţineri - amendamentul nu a trecut 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre în forma ini ţială . 
Se înregistreaz ă  11 voturi pentru şi 8 ,,împotrivă  (dl Andriuţă  G.,dl Diaconu V.,d-na Dumbrav ă  

A.R.,dl Matei D.L., dl Mîrza V.C.,dI Leonte I., d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.). 
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 16 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat 

în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2019. 
Preşedintele de şedinţă, dI Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 17 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiuni si lucrări de interes local ce urmeaz ă  a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condi ţiile 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind scoaterea din funcţiune, în 

vederea valorificării si casării, a unor bunuri care apar ţin domeniului privat al Municipiului Tecuci, 
adoptată  cu • . . 

Preşedintele de şedinţă, dI Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu mai sunt inteivenţii. 	. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 6 ,,abţineri (dI Andriuţă  G.,d-na Dumbravă  A.R., dl Mîrza V.C., 

dna Loin V.O., dl Leonte I. si dl Papuc P.). 	 . 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2019. 	 . 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre 
D1 Diaconu V - as vrea să  întreb si eu dacă  în urma dezbaterii publice s-a modificat ceva fat ă  de 

proiectul initial 
D-soara Secretar, Fotache V. - nu, dar supuneti la vot amendamentele care au fost ridicate în dezbaterea 

publică  
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire amendamentelor revenirea taxelor si impozitelor 

- locale la nivelul ariului 201 5 .   Mentinerea taxei speia1e de eliberare copii dup ă  documentele existente în arhiv ă  



la nivelul anului 2018, adică  de 2 lei/pagină. Reducerea cuantumului abonamentului lunar si anual de parcare la 
jumătate, adică  de la 400lei/Iună  sa 200 lei/Iună, respectiv de la 4500 lei/an la 2250 Iei/an. 

D-oara Secretar, Fotache V. - sunt amendamentele facute de domnul Costin 
Preşedintele de şedinţă , dI Croitoru Cezar –supun la vot amendamentul -Revenirea taxelor si 

impozitelor locale la nivelul anului 2015 
Se înregistrează  6 voturi pentru (dl Andriu ţă  G.,d-na Dumbravă  A.R., dl Mîrza v.C., dna Lovin V.O., 

dl Leonte I. si dl Papuc P.) si 13 abţineri - amendamentul nu a trecut. 
Preşedintele de şedinţă, dI Croitoru Cezar —supun la vot amendamentul -Men ţinerea taxei speciale de 

eliberare copii dup ă  documentele existente în arhiv ă  la nivelul anului 2018, adică  de 2 lei/pagin ă  
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru - amendamentul a fost adoptat. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - supun la vot amendamentul- Reducerea cuantumului 

abonamentului lunar si anual de parcare Iajum ătate, adică de la 400Iei/lună  la 200 lei/lună, respectiv de la 4500 
lei/an la 2250 lei/an 

Se înregistreaz ă  8 voturi pentru (dl Andriu ţă  G.,dl Diaconu V., d-na Dumbravă  A.R., dl Matei D.L., dl 
Mîrza V.C., dna Lovin V.O., dl Leonte I. si dl Papuc P.) si 11 abţineri - amendamentul nu a trecut. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar –recomand ări formulate de domnul Cazan Tudorel –Taxa 
copie Registrul agricol de 10 lei tax ă  fixă  si 6 lei/pagină  este prea mare si propune ca aceast ă  taxă  să  fie de 10 
lei taxă  fixă  la care se adaugă  1 leu/pagină  - o supun la vot 

Se înregistreaz ă  19 voturi pentru –amendamentul a fost adoptat. 
Dl Papuc P.- as veni si eu cu o propunere 
D1 Diaconu V.- Ilsâ se termine amendamentele si apoi 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar –recomandare forulat ă  de doamna Iotu Aristita - tax ă  de 

eliberare copii conform cu originalul dup ă  Registrul Agricol dup ă  anul 2019 să  fie de la 10 lei taxă  fixă  la care 
se adaugă  6 lei/pagină, la 10 lei taxă  fixă  la care se adaugă  2 Iei/pagină  –supun la vot 

Se înregistreaz ă  19 voturi pentru –amendamentul afost adoptat. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - tax ă  eliberare copii dup ă  documentele existente în arhivă  să  

fie de la 6 lei 
D-oara Secretar, Fotache V. - a fost ace1ai amendament 
Preşedintele de şedinţă , dl Croitoru Cezar - recomand ări formulate de domnul Butnaru Vasile - 

eliberarea copiilor de pe documentele existente în arhiy ă  să  se realizeze fără  cost- supun la vot. 
Se înregistreaz ă  19.  abţineri, 
D1 Papuc P-"as dori să vin aici că  văd că  aţi trecut o taxă  pentru oficierea c ăsătoriei de 500 lei, mi se pare 

o sumă, pe tineri trebuie s ă  îi stimulăm ... 
Dl Primar - haide ţi să  citim tot, oficierea căsătoriei în afara... 
D1 Papuc P-dar nu a fost pân ă  acuma, de ce aţi pus-o? 
D1 Primar - a fost dar ea a fost majorat ă  datorită  faptului că  doresc pe câmp, noi punem la dispozitie 

clădirea de la Casa de Cultură  care este monument istoric, nu avem nimic împotrivă  să  vină  cineva cu astfel de 
solicitări, dar nu putem duce o întreag ă  arhivă  acolo cu documente oficiale, cu cel care oficiaz ă  căsătoria cu 
maină, pază  de Ia Poliţia Locală  

D1 Papuc P-să  înţeleg că  sunt cazuri excep ţionale 
Nu mai sunt interven ţii. 	 . 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu amendamentele care au trecut 
Se înregistrează  11 voturi pentru, 2 ,,ab ţineri (dl Diaconu V. si dl Matei D.L.) si 6 împotrivă  (dl 

Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Mîrza V.C., dl Leonte I., d-na Lovin V.O si dl Papuc P.) 
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat 
Se trece la punctul 20 aI ordinii de zi Pioiect de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci 
care refuză  să  încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar -.- dă  citire proiectului de hot ărâre 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar, - supun la vot amendamentul dlui Diaconu V. ieri în 

dezbatera publică  - pentru persoane fizice 9 lei /persoan ă/lună, iar pentru persoane juridice de la 17 
lei/persoan ă!lună  la 20 lei/pesoană!lună  pentru cei care nu încheie contract 



DI Diaconu V.- tarifele acestea au fost stabilite prin proiectul nr. 1 5 
D1 Viceprimar, Pintilie D.- acelea erau tarifele C.U.P. - ului, iar acestea pe care le impunem noi Ia cei 

care refuză  
D1 Diaconu V.- vorbim doar de cei care refuz ă? 
DI Primar - da 
Dl Diaconu V.- am făcut amendamentul ca cei care refuz ă  să  nu plătească  1 5 lei, ci 10 lei 
Se supune la vot amendamentul domului Diaconu V. 

. Se înregistrează  9 voturi ,,pentru (dl Andriu ţă  G.,dl Diaconu V.,d-na Dumbrav ă  A.R., dI Leonte I., d-na 
Lovin V.o., dl Matei D.L., dI Mîrza V.C., dI Oancă  S.V. si dI Papuc P.) Si 10ab ţineri - amendamentul nu a 
trecut. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dau citire recomand ării dlui Leonte I - propune suspendarea 
acestor tarife începând cu 01.01.2019 argumentând c ă  societatea Compania de Utilit ăţi Publice nu este pregătită  
ca de la această  dată  să  încaseze 12 lei/persoan ă!lună  

D1 Diaconu V.- nu este clar, s ă  îI mai facă  o dată  domnul Leonte 
Dl Croitoru Cezar - se propune suspendarea aplic ării acestor tarife începând cu O 1 .O 1.2019  argumentând 

că  societatea Compania de Utilit ăţi Publice nu este pregătită  ca de la aceast ă  dată  să  încaseze 12 
leilpersoană!lună . Aţi înţeles? 

D1 Diaconu V.-da 
Se supune la vot propunerea domnului Leonte. 
Se înregistreaz ă  4 voturi ,,pentru (dl Andriu ţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Leonte I., si dl Papuc P.) Si 

1 5 abţineri —amendamentul nu a trecut. 
D1 Diaconu V.- "as dori să  fac un amendament la Regulament dac ă  îmi permiteţi— după  cum avem în 

Regulamet principiul p1 ătete cât produci statuat de O.G. 74/2018 trebuie s ă  se găsească  si în contractele ce se 
vor încheia pentru asta o s ă  urmărim în continuare ca acest principiu s ă  se respecte. Până  acum acest principiu 
nu a fost respectat s-a impus o cantitate minim ă  de un metru cub sau 0.5 metri cubi care nu corespunde cu acest 
principiu. De la întâi ianuarie ar trebui s ă  se aplice acest principiu si dei trebuia să  se aplice odat ă  cu apariţia 
acestei ordonanţe. Amendamentul pe care vreau s ă  îl fac se referă  la Asociaţiile de proprietari, ştiţi că  am avut 
un proiect de hotărâre care Aparatul propriu al Consiliului Local si Secretarul Consiliului Local nu a vrut s ă  dea 
un raport de specialitate care s ă-1 introducă  pe ordinea de zi, de aceea ast ăzi as vrea să  fac un amendament la 
Regulament la art. 10 care spune c ă  Utilizatorii persoane juridice care sunt autoriza ţi de funcţionare dar care 
nu desfă oară  nici o activitate economică  să  nu plătească  această  taxă  de salubrizare aici as vrea s ă  se adauge 
i Asociaţiile de proprietari, deoarece ele efectiv nu desf ă oară  nici o activitate economic ă. Sunt Asociaţii care 

închiriază  anumite spaţii sau acoperiu1 de pe bloc, dar aceste spa ţii după  cum mi s-a spus nu sunt spaţiile 
asociaţiei sunt spaţiile proprietarilor fac parte din partea comun ă. Ei plătesc impozite pentru partea comun ă  
proprietarii, mai mult decât atât Asocia ţiile de proprietari sunt societ ăţi non-profit, deci as vrea să  se adauge în 
paranteză  inclusiv Asociaţiile de proprietari- acesta este amendamentul pentru ca s ă  fie clar si ătunci Curtea de 
Conturi nu mai are ce s ă  obiecteze pentru că  a fost proiect de hotărâre aprobat în Consiliul Local si nu sunt 
probleme. Mai mult majoritatea angaja ţilor Asociaţiilor de proprietari sunt femei de servici care ajut ă  la 
colectare, curăţenie, mai mult fac cur ăţenie si pe domeniul public dar si la ghenele de gunoi. 

D1 Viceprimar, Pintilie D. —domnioara Secretar as dori un punct de vedere legal dac ă  am putea face 
asta 	 . 

D-oara Secretar, Fotache V. - Camera de Conturi a spus c ă  sunt scutite la taxele speciale numai 
persoanele prevăzute de Codul fiscal, iar Asociaţiile de proprietari nu sunt acolo la art. 456 

D1 Diaconu V.- eu as vrea s ă  votăm si să  o introducem în Regulament 
D-soara Secretar, Fotache V. - orice scutire dat ă  de Consiliul Local intr ă  pe ajutoare de stat si este o 

procedură  unde trebuie avizul Consiliului Concurentei 
D1 Diaconu V - nu ne ducem asa departe, Consiliul Concurentei la Asociatiile de proprletarl 
D-soara Secretar, Fotache V. - -amendamentul cu scutirea Asociatiilor de proprietarl, dar taxa de 

salubrizare la acest proiect este pentru cei care nu încheie contract cu operatorul, neîncheierea contractului cu 
operatorul conform Legii 10 1 constituie contraventie Si se sanctioneaz ă  contraventional 

D1 Diaconu V - dacă  este prevăzut în Regulament că  nu au obligatia să  plătească  atunci nu are de ce s ă  
încheie contract si nici să  plătească  taxă 	, 



D-oara Secretar, Fotache V. - taxa noastr ă  de salubrizare este pentru cei care refuz ă  să  încheie 
contract 

D1 Diaconu V.- eu am precizat articolul c ă  nu desfă oară  activitate economică, vreau să  fie inc1ui că  nu 
desfă oară  nici o activitate economic ă  

D1 Viceprimar, Pintilie D. —cred c ă  atâta timp cât Asocia ţiile de proprietari au posibilitatea s ă  încheie 
contract de salubrizare, vor pl ăti exact cât vor produce 

Pre şedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - supun la vot amendamentul domnului Diaconu V. 
Se înregistrează  8 voturi ,,pentru (dl Andriu ţă  G.,dl Diaconu V.,d-na Dumbrav ă  A.R., dl Leonte I., d-na 

Lovin V.O., dl Matei D.L., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P.) si 11abţineri - amendamentul nu a trecut. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  11 voturi pentru şi 8 ,,împotrivă  (dI Andriuţă  G.,dl Diaconu V.,d-na Dumbravă  

A.R.,dl Matei D.L., dl Mîrza V.C.,dI Leonte I., d-na Lovin V.O. si dl Papuc P.). 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si desfă urare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie Teodor Cincu 
Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare si în comisia 
de soluţionare a contesta ţiilor pentru evaluarea anuală  a managerului institu ţiei publice de cultură  - 
Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci - subordonat Consiliului Local Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre, pentru comisii trebuie vot 
secret astfel rog propuneri pentru comisie de num ărare a voturilor. 

D1 Buliga B. - propun ca din comisie s ă  facă  parte: dI Militici G., dl Doscas C. si dna Diaconu M.P 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot ca comisia s ă  fie formată  din: dl Militici G., dI Doscas C. si dna Diaconu M.P 
Se înregistrează  16 voturi pentru, iar dl Militici G., dl Doscas C. si dna Diaconu M.P nu participă  la 

vot. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - rog propuneri pentru comisia de evaluare si comisia de 

soluţionare a contestaţiilor 
D1 Bulhac C. —pentru comisia de evaluare propun pe dl Martin Mihai si pentru comisia de solu ţionare a 

contestaţiilor propun pe dna Dumitriu Gina 
Se trece la vot secret. 
In urma numărării voturilor se desemneaz ă  în comisia de evaluare anual ă  a managerului institu ţiei publice 

de cultură  —Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci dI: Martin Cristinel Mihai unde comisia a constatat c ă  din 
cele 19 voturi valabil exprimate sunt 19 voturi pentru i se desemneaz ă  în comisia de soluţionare a 
contestaţiilor anuală  a manageruluj institu ţiei publice de cultură  —Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci d-
na : Dumitriu Gina Georgeta unde comisia constat ă  că  din cele 19 voturi valabil exprimate sunt 19 voturi 
pentru 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu comisile conform votului secret. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Proiectul de hot ărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 22 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru 

funcţiile contractuale din cadrul institu ţiilor de cultură  subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 	 . 	 . 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre 
Se înreglstreaz ă  11 voturi pentru, 6 ,,ab ţineri (dl Andnută  G, dl Diaconu V, d-na Dumbravă  A R, dl 

Leonte I ,dl Matei D L si dl Papuc P) si 2 împotrlv ă  (dl Mîrza V C si d-na Lovin V O) 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 	• 



Se trece la punctul 23 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului centralizat 
de venituri i cheltuiell al U.A.T. Municipiul Tecuci i modificarea Programului de investi ţii publice pe 
grupe de investi ţii si surse de finan ţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. 

Preşedintele de şedinţă , dl Croitoru Cezar — d ă  citire proiectului de hot ărke. 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărke 
Se Mregistreaz ă  15 voturi "pentru" şi 4 „abţineri" (d1 Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Leonte I. ş i 

dl Papuc P.) 
Proiectul de hotărke a fost adoptat. 
Se trece la punctul 24 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate i finan ţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci. 

Pre şedintele de şedinţă , dl Croitoru Cezar — d ă  citire proiectului de hot ăffire. 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ătire 
Se Inregistreaz ă  15 voturi "pentru" şi 4 „abţineri" (d1 Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R., dl Leonte I. ş i 

dl Papuc P.) 
Proiectul de hotărke a fost adoptat. 
Se trece la punctul 25 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea listei de repartizare a 

locuinţelor pentru tineri destinate 
Pre şedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar — d ă  citire proiectului de hotărare. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotătire 
Se Mregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru" 
Proiectul de hotărke a fost adoptat. 
Se trece la punctul 26 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea listei cuprinzând 

solicitanţii indreptăţ iţi sâ primească  locuinţă  convenabilă  în anul 2019 
Pre şedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar — d ă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ătire 
Se Inregistreaz ă  unanimitate de voturi "pentru". 
Proiectul de hotărke a fost adoptat. 
Se trece la punctul 27 al ordinii de zi: intreb ări, interpelări, petiţii. 
Raport de activitate proiect " Şcoala Prietena Ta — parteneriat pentru sus ţinerea educaţiei 1n Tecuci 1n 

vederea reducerii p ărăsirii timpurii a şcolii şi pentru reIntoarcerea in sistemul de educa ţie si formare a tinerilor 
si adulţilor care au abandonat şcoala" perioada de referin ţă  1 septembrie - 30 noiembrie 2018 

Nu sunt intervenţii 
Nemaifiind alte discu ţii, preşedintele de şedinţă  declară  inchise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

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

,13 


