
ROMÂNIA 	. 	. .•. 	 805300 TECUCI, 

	

JUDEŢUL GALAŢI 	. 	 str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, 
MUNICIPIUL 	 • : F 	TeI. 0372-364111; fax:0236-816054; web: 

www.primariatecuci.ro ; TECUCI 	 . 	

e-mail: re2istraturamunicipiu1tecuci.ro 
-Consiliul Local Tecuci - 

*** 
EURO 

*CERT* 
*** 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ  

07.01.2019 

Încheiat astăzi, 07.01 .201 9, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1 5 41  

edinţa Consiliului Local de astăzi este înregistrat ă  audio-video. 
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - declar ă  deschise lucrările, având în vedere c ă  dl Croitoru Cezar 

este absent motivat, are cerere din 03.12.2018, în baza art. 47, alin.3 din Legea rir. 215/2001 v ă  rog să  alegeţi un 
alt Preedinte de sedintâ pentru sedinta de ast ăzi 

D1 Martin C.M —propun Preedinte de sedintâ pentru ast ăzi pe domnul consilier Bulhac C. 
Se supune la vot propunerea dlui Martin C.M. ca Preedinte de sedintâ pentru ast ăzi să  fie dl Bulhac 

Constantin.. 
Se înregistrează  14 voturi pentru , iar dl Bulhac C nu particip ă  la vot, drept pentru care Preedinte1e de 

edinţă  de astăzi este dl Bulhac C.. 
D1. Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin —d ă  cuvântul domnioarei Secretar pentru a face prezen ţa. 
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din totalul de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezenţi 15, 

lipsesc motivat 3 consilieri locali: dl. Buliga Bogdan, dl. Croitoru Cezar si dl. Papuc Petru, iar nemotivat d-na 
Diaconu Petronela Monica dar am în ţeles că  este pe drum si o să  supunem la vot atunci când ajunge - drept 
pentru care sedinta Consiliului Local, de ast ăzi, este statutar ă . 

D1 Preedinte de sedintâ, Bulhac C.- precizeaz ă  că  a fost la map ă  procesul-verbal de la şedinţa ordinară  a 
Consiliului Local din data de 21.12.2018. 

D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 21.12.2018.  
D1 Diaconu V. —"as vrea să  precizez ceva am tot întrebat în leg ătură  cu filmarea sedintelor de consiliu, si 

nu am primit răspunsul. 
D-ra Secretar, Fotache V. - am facut adres ă  la Autoritatea Naţională  de Protec ţie a datelor cu caracter 

personal. 
D1 Diaconu V. --- o să  întreb până  o să  arn... cei care nu vor conform legii pot fi separa ţi, aa spune legea, 

si nu se poate interzice lucrul acesta dac ă  am semnat 
D-ra Secretar, Fotache V. —care text de lege prevede ca sedintele consiliului local s ă  fie înregistrate audio 

sau video? 
D1 Diaconu V. - dar sedintele consiliului jude ţean prevede? Eu am s ă  întreb în fiecare sedintâ a 

Consiliului până  îmi daţi un răspuns scris, conform legii. Al doilea punct la procesul-verbal la punctul de pe 
ordinea de zi numărul 1 5 care era cu taxa de salubrizare am întrebat-o atunci pe doamna director dac ă  o să  fie 
taxat la cantitate, am văzut un model de contract acum în care societ ăţile comerciale sunt taxate tot în func ţie de 
numărul de salariaţi i nu se respectă  Ordonanţa Guvernului care prevede p1 ătete pentru cât arunci i o s ă  fac în 
continuare demersuri să  vedem care este justificareapentru anex ă . 

D1 Primar - este o greea1 ă  strecurată  undeva: 
D1 Diaconu V. —o să  vedem: 	 : • 	• 
D-ra Secretar, Fotache V. —dar care este amendamentul la procesul-verbal? 
D1 Diaconu V. —în procesul-verbal a fost prms si am întrebat atunci dac ă  pentru societătile comerciale o s ă  

fie cumva la cantitate si mi s-a spus c ă  da, nu după  numărul de salariati iar conform Ordonantei de Guvern 
plătesti cât arunci, iar dac ă  o să  vedeti modelul de contract o s ă  vedeti că  are o anexă  care nu respectă  acest 
principiu • . . * *: 

D-ra Secretar, Fotache V. —dar trebuie modificatceva din procesul-verbal? 
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D1 Diaconu V. —nu 
Nu mai sunt interventii. 
A venit si doamna consilier Diaconu Petronela Monica. 
D1 Preedinte de sedintâ, Bulhac C.- supun la vot participarea doairinei Diaconu P.M la sedinta de ast ăzi 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru, drept pentru care la sedinta de ast ăzi participă  16 consilieri 

locali. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 21.12.2018 aa cum a fost la map ă . 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Presedinte de sedintâ, Bulhac Constantin— d ă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire Dispozi ţiei 

de convocare a sedintei de ast ăzi. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiilor de convocare nr. 2/ 04.01.2019, cu urm ătorul proiect de hotărâre: 
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă  a deficitului sec ţiunii de dezvoltare din excedentul 

bugetului local pe anul 2018. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la unicul punct aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acoperirea definitivă  a deficitului 

secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Iocal pe anul 2018. 
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— dă  citire proiectului de hotărâre. 
D-na Lovin V.O. - avem un tabel cu situa ţia centralizatoare privind veniturile încasate si plăţi efectuate 

în anul 2018, din care reiese c ă  anumite valori sunt trecute greit. Ar putea doamna director s ă  ne explice? De 
exemplu avem total încas ări pentru sec ţiunea funcţionare de 47 inilioane (47477220) si total plăţi de 46768385, 
deci în tabel ne uit ăm, făcând diferenţa ar trebui să  ne dea 71983 5,  dar eu am făcut această  diferenţă  si mi-a 
ieit doar 708835,05, deci lipsesc 11000 care nu ştiu unde... Eu mai departe am f ăcut total încas ări funcţionare 
dezvoltare cu total pl ăţi si mi-a ieit un total de 59175477,77, cred c ă  este o greea1 ă  si ar trebui s ă-1 refacem 

D-na Cristea M., Şef birou Buget - Contabilitate - deficitul este numai pentru sec ţiunea de dezvoltare, 
aici aprobăm. 

D-na Lovin V.O. - asa este dar de unde 719 mii din excedent 
D-na Cristea M.- nu, aceea este func ţionarea. Se aprobă  numai dezvoltarea 
D1 Diaconu V. —adic ă  ce se aprobă  la dezvoltare? 
D-na Cristea M.- deficitul la dezvoltare. 
D1 Diaconu V. —păi de ce să  îl aprobăm deficitul la dezvoltare? 
D-na Cristea M. —pentru că  ... 
D1 Diaconu V. —am în ţeles că  trec banii acetia care au r ămas excedent de la func ţionare la dezvoltare. 

• Cum să  aprobăm deficitul pentru c ă  nu am înţeles nimic din deficitul acela, că  nu ne-aţi explicat ce înseamnă . 
Ne-aţi spus că  luaţi credite de nu stiu care iarna lua ţi credite si până  la sfâritu1 anului o să  încasăm si s-a 
dovedit că  nu am încasat, cum am spus de fiecare dat ă. Nu am înţeles de ce am făcut deficitul acesta dac ă  tot 
discutăm de deficitul ăla 

D-na Ţăpoi N., Director Economic - deficitul vine de la cheltuieli mai mari decât încas ări. 
D1 Diaconu V. —asta am în ţeles 
D-na Ţăpoi N. —dar încasările din dezvoltare înseamn ă ... 	 . 
D1 Diaconu V. —sunt bani cheltuiţi sau sunt credite luate? 
D-na Ţăpoi N. - nu, sunt bani cheltui ţi din excedentele anilor preceden ţi 
D1 Diaconu V. —eum din excedentele anilor preceden ţi?, ăia 719 	• 
D-na Cristea M - la investitii cheltuielile totale sunt de 1 2407092 
D1 Diaconu V —deficitul pe dezvoltare este mare de aproximativ opt mihoane, adic ă  80 miliarde numai 

de anul acesta aţi plătit fără  să  aveţi bani 	 • 
D-na Tăpoi N. —nu 
D-na Cristea M - nu, am avut bam din excedentul anului trecut 
D1 Prirnar —noi am venit cu excedent din urm ă  de sape milioane nouă  sute si ceva, anul acesta noi am 

cheltuit din acel excedent care a fost 
D1 Diaconu V. —nu am aprobat la începutul anului chestia asta? 



D-na Tăpoi N.- "noi in fiecare an aprob ăm deficitul sau excedentul, anii 2016 şi 2017 au fost excedenţi. 
in anul 2016 aproximativ 22 miliarde i cincizeci i ceva de miliarde In 2017. in anul 2018 eu am pl ătit 
investiţia dar nu am mai Incasat venituri din investi ţii din dezvoltare pentru c ă  nu am avut alte incas ări, nu am 
vândut nimic din capitalurile Prim ăriei, deci ace ştia au fost bani din excedentul anilor anteriori, deci eu pl ăţi am 
făcut din ceea ce am avut din economisire cum ar veni din cei doi ani preceden ţi" 

D-na Lovin V.O. — "acum Ordinul ne d ă  voie să  completăm această  sumă" 
D-na Tăpoi N..- "1n fiecare an se aprob ă  excedent sau deficit" 
D-na Cristea M. —"Trezoreria va face o not ă  contabilă  i duce ace şti bani în acest cont" 
D1 Andriuţă  G. —" deci 12 miliarde sunt pl ăţi făcute?" 
D-na Tăpoi N.- "da" 
D1 Andriuţă  G. —"şi cele 4 miliarde sunt..." 
D-na Tăpoi N. —"venituri" 
D-na Lovin V.O. — "acum să  revenim la cei 11 mii haideţi să  o luăm invers dacă  facem diferenţa de la 

dezvoltare totar 
D-na Cristea M. —"nu se face a şa", doamna Cristea îi explic ă  pe tabel doamnei Lovin. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se inregistrează  13 voturi "pentru" şi 3 „abţinerr(d1 Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R. şi dl Leonte I.). 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă  declară  inchise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedint ke sedintă, 	 Secretar U.A.T., 


