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Încheiat astăzi, 21.02.2019,  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600. 

edinţa Consiliului Local de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1. Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - declar ă  deschise lucr ările sedintei si dă  cuvântul domnioarei 

Secretar pentru a face prezen ţa. 
Doninioara Secretar, Fotache Valerica - din totalul de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezen ţi 17, 

lipsesc motivat: doamna consilier Lovin Valeria Olimpia si domnul consilier Oancă  Samir Vasile - fapt pentru 
care sedinta Consiliului Local este statutar ă . 

D1 Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-verbal de la şedinţa 
ordinară  a Consiliului Local din data de 31.01.2019.  

D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 31.01.2019.  
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 31.01.2019.  
Se înregistrează  17 voturi pentru. 
D1 Diaconu V. - "as vrea să  spun si eu ceva, am văzut că  mai sunt mici gree1i de exprimare în procesul-

verbal, dar am preferat s ă  votez, am văzut că  arn priniit o adresă  prin care este justificat faptul c ă  se pot filrna 
edinţe1e Consiliului Iocal... 

D1 Oancă  S.V. - a venit la lucrările edinţei Nu ştiu dacă  s-a anunţat că  întârzii două  minute 
D-na Dunibravă  A. -s-a anunţat că  lipsiţi motivat 
D1. Preedinte de edinţă,Croitoru Cezar - supun la vot participareadomului consilier Oanc ă  S.V. la 

lucrările edinţei 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Drept pentru care din 19 consilieri locali în func ţie, astăzi, sunt prezenţi 18. 
D1 Diaconu V. - prin adresa pe care am primit-o am în ţeles că  înregistrarea sedintelor de Consiliu Local 

i difuzarea lor pe sit-ul Prim ăriei este perniisă, dacă  am citit bine. Să  înţeleg că  începând cu aceast ă  sedintâ se 
vor difuza pe sit-ul Consiliului... 

D-oara Secretar, Fotache V. - în adres ă  spune cu respectarea art.7 si 34 din Regulament, ceea ce 
înseamnă  cu dreptul la stergere la 30 de zile de la postare 

D1 Diaconu V. - da 	• 
D-oara Secretar, Fotache V. - aa o s ă  facem. 
D1 Diaconu V. - insist de vreo trei sedinte s ă  se publice si dumneavoastr ă  spuneţi că  nu este legal, iar prin 

răspunsul care este, este foarte legal fiind sedinte publice 
• 	D-oara Secretar, Fotache V. - este Autoritatea în domeniu domiiul Diaconu 

• D1 Diaconu V..-aa caobservaţie.ce fel de juriti suntern. Mul ţumesc! • 	. 	• 	. 
D-soara Secretar, Fotache V - acesta este atac la persoan ă  
D1 Presedinte de sedint ă,Croitoru Cezar - dă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

sedintei de astăzi 
•D1 Primar -înainte de a începe prezentarea ordinii de zi, eu cred c ă  s-a înţeles un pic greit vizavi de 

acordul pe•• care7 trebuie s ă  şi-1 dea fiecare persoană. Intr-adevăr informarea euam dorit s ă  ajungă  la 
dumneavoastră  la toţi. Eu am considerat, si nimeni nu s-a opus vizavi de prezentarea acestei inform ări inclusiv 
domriioara Secretar. 



D1 Diaconu V. - s-a opus în permanen ţă . 
D1 Primar - da, dar a- ţi văzut că  în momentul în care a venit de la o Autoritate... 
D-oara Secretar, Fotache V. - ave ţi vreo dovadă, eu nu mi-am dat acordul si am dreptul s ă-mi exprim 

acordul. 
D1 Diaconu V. - nu trebuie să  vă  daţi acordul este sedintà public ă  
D-oara Secretar, Fotache V. - dar ia vede ţi citiţi Regulamentul întreg. 
D1 Diaconu V. - am citit foarte bine si vă  citesc concluziile dacă ... 
D-oara Secretar, Fotache V. - nu v-a ţi dus la art.7 si 34 din Regulament 
D1 Diaconu V. - acum mi le daţi clar ce spune si acum spune ţi că  nu e adevărat. 
D1 Primar - eu spun c ă  ceea ce o Autoritate superioar ă  nouă  ne-a transmis si trebuie să  respectăm, dar 

vedeţi că  nu este totui atât de clar ă  acea adres ă . 
D1 Diaconu V. - toat ă  ţara le îriregistreaz ă  si le dă  live, numai la noi nu e permis. Dar noi nu vrem ca 

cetăţenii municipiului Tecuci să  vadă  aceste edinţe. 
D1 Primar —înregistr ările există  se transmite on line. Eu spun c ă  nu a fost niciodată  o rea intenţie din 

partea cuiva s ă  nu se transmită  cetăţenilor 
D1 Diaconu V. - numai la Tecuci cred c ă  s-au modificat procesele-verbale de la sedinte, în alt ă  parte nu 

am mai auzit, aa c ă  mai bine să  nu comentăm 
D-oara Secretar, Fotache V. - asta este o acuza ţie adusă  Aparatului permanent? 
D1 Diaconu V. - fostului 
D1 Primar —fostului Aparat permanent? 
D1 Diaconu V. - da 
D-oara Secretar, Fotache V. - s ă  vă  spun că  răspunderea penală  este personală  domnul Diaconu? 
D1 Diaconu V. - nu este personal ă  
D-oara Secretar, Fotache V. - nu m ă  acuzaţi pe mine ce a făcut Aparatul permanent. 
D1 Diaconu V. - eu consider c ă  trebuie să  fim transparen ţi si pentru asta sedinta este public ă  si în Legea 

nr. 21 5  se spune clar c ă  este publică  
D-oara Secretar, Fotache V. - public ă , si la Judecătorie edinţa... 
D1 Diaconu V. - dar nu suntem la Judec ătorie, nu faceţi comparaţie. Sunteţi cumva judecător aici, sau 

sunteţi secretarul Consiliului Local şi a UAT? 
D-oara Secretar, Fotache V. - şi la instanţele de judecată  şedinţe sunt publice, dar asta nu înseamn ă  că  

trebuie să  filmeze oricine din participan ţi 	 - 
D1 Diaconu V. - dac ă  vreţi pot să  vă  citesc, dacă  tot am deschis, spune aa domnul consilier Diaconu 

aminte postenţialitatea dublării taxei de salubrizare, eu nu am spus aa ceva si vreau să  verific dacă  am spus aa 
ceva, aa scrie în procesul-verbal. Unde s ă  verific? 

D1 Oancă  S. V. - poate este o greea1 ă  de redactare 
D1 Primar —eu am senzaţia că  de un lucru de care vom beneficia cu to ţii... 
D1 Diaconu V. - eu nu înţeleg de ce nu vre ţi să  fiţi transparenţi 
D1 Primar —da cine nu vrea s ă  fie transparent? 
D1 Diaconu V. - p ăi dumneavoastră  
D1 Primar —eu am o pozi ţie partizană  cu domnioara Secretar pentru c ă  dintr-o dispută  pe un lucru tehnic 

vizavi si de respectarea legisla ţiei s-a făcut o afirmaţie care din punctul meu de vedere nu cred c ă  avea sens ca s ă  
spunem că  suntem juriti sau nu. Fiecare este unul inginer, unul jurist dar fiecare îi face meseria eu spun destul 
de bine la locul lui de munc ă . Eu am simţit si tocmai de aceea as vrea să  aplanez un pic, pentru c ă  am simţit un 
pic de răutate vizavi de în primul rând un afont adus unei doamne si în al doilea rând face parte totu şi din echipa 

.pe care-eu o coordonez, .bineîn ţeles doamna nu este în subordinea mea.ci în subordinea Prefec ţului dar face parte . 
din echipa noastră  Legislatia va fi respectată  si să  nu vă  închipuiti mciodată  că  o să  fiu împotrivă  pentru că  nu 
avem ce ascunde, să  nu ajungem din nou la acel proces-verbal sau acele procese-verbale care or fi fost unul, 
două, trei nu stiu care s-au schimbat, în interes personal cred, chiar nu pot s ă-mi dau seama 

D1 Diaconu 	- dar trebuie s ă  recunoateţi că  pe baza mdificărilor acestui proces-verbal unii consilieri 
din mandatultrecut sunt târâ ţi prin Tribunal 	 .. . 



D1 Primar —da, corect. Proba principal ă, din ceea ce ştiu eu, înregistrarea sedintei a fost cerut ă  de fostul 
Primar si tocmai aceea lipsea. Nu am fost acolo, nu stim. ar  fi trebuit să  existe, nu există  asta e, dar nu este treaba 
noastră  să  analizăm sunt instanţele de judecată  care vor decide 

D1 Papuc P.- este bine s ă  se prevină  aceste chestiuni 
D1 Primar —aa este, nu am nimic împotriv ă, deci camera oricum func ţionează, există  contract cu firrna 

domnului Călmău aa că  nu cred că  trebuie să  ne facem probleme. Este bine c ă  s-a rezolvat o problem ă  mai 
veche. 

D1 Primar - dă  citire Dispozi ţiilor de convocare nr. 148/ 21.02.2019, cu urm ătoarele proiecte de hot ărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr.5 Administraţia publică  locală, 

juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local Tecuci. 
2. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. 
3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 

către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind Creterea mobilit ăţii urbane prin 
investiţii cu caracter integrat, prin Programul Opera ţional Regional 20 1 4-2020 Axa prioritară  3 Obiectivul 
specific 3.2. 

4. Proiect de hot ărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anual ă  a managerului instituţiei 
publice de cultură  Muzeul de Istorie Teodor Cincu7 Tecuci, .subordonat ă  Consiliului Local Tecuci - pentru 
activitatea desfă urată  în perioada 0 1 . 0 1 .20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru interven ţia de urgenţă  în cazurile de violenţă  
domestică . 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.80/15.09.2016 cu modific ările ulterioare 
prin H.C.L. nr.219/29.1 1.2018, H.C.L. nr. 44/10.03.2017 si H.C.L. nr.252/29.09.2017 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliu1ui Local Tecuci în Consiliul de Administra ţie si Comisia de evaluare si asigurare a 
calităţii educaţiei din cadrul unit ăţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. 

7. Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unor locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorit ăţi pentru locuinţele A.N.L. în Municipiul Tecuci. 
9. Proiect de hotărâre privind scbiiribarea destina ţiei unui spaţiu situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918  nr. 

77. 
10.Proiect de hot ărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 39. 
11. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiti1or permanente af[ate în proprietatea U.A.T Municipiul 

Tecuci în anul 2019. 
D1 Primar —vreau s ă  aduc precizarea c ă  îl voi retrage, motivul este unul pe care am s ă  vi-1 explic imediat, în 

primă  fază  se scria în proiect Se aprob ă  închirierea, prin atribuire direct ă  a pajiti1or permanente af[ate în 
proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci identificate conform anexeF si vorbim de 22,8 ha la un pre ţ  de 162 
lei/ha, deci să  ne înţelegem foarte clar era pentru mediul colectivit ăţii din Bălcescu. S-a venit cu o erat ă  pe care 
o las să  o analizaţi dumneavoastră  - se va înlocui membrii ai colectivit ăţii locale din cartierul Nicolae B ălcescu 
cu membrii ai colectivităţii locale, iar anexa se va înlocui T103 din 22,8 ha aa cum era proiectul cu T47 cu 1,85 
ha, ca să  vă  spun că  T103 suprafaţă  22,82 era într-un contract de închiriere care avea o alt ă  valoare un pic mai 
mare cu 100 lei si tocmai de aceea, doar.252 de lei, încheiat anul trecut 27.04.2018. 

D1 Diaconu V. - nu i s-a dat, i s-a furat o biciclet ă  
D1 Primar - nu stiu cui i s-a dat, cui i s-a furat, mie mi se pare totu şi un lucru destul de grav, vom avea 

mâine si luni presupun un punct de vedere vizavi de acest proiect si modul cum a fost înlocuit, deci înlocuim 
22,8 ha cu 1,85 ha, deci acest proiect a. fost retras de pe ordinea de zi . . . 

12 Proiect de hotărâre privind trecerea mobi1u1ui din Tecuci, str Maior Genoiu nr 3b din domeniul public 
al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului si administrarea Munsterului Afacerilor Interne, prin 
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati (U M 0527 Galati) 

1 3 Proiect de hot ărâre pnvmd atnbuirea de denumire unei str ăzi din Mumcipiu1 Tecuci 
14. Proiect de hotărâre privindaprobareaRegulamentului de organizare si desfaurare a evaluării anuale a 

managementului Bibliotecii Municipale Stefan Petică  Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului - 
Local Tecuci în comisia de evaluare si în comisia de solu ţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anual ă  a 
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managerului instituţiei publice de cultură  - Biblioteca Municipal ă  tefan Petic ă  Tecuci - subordonată  
Consiliului Local Tecuci. 

15. Proiect de hotărâre privind alegerea preedinte1ui de sedintâ al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă  de trei luni (martie 2019 - mai 2019). 

16.Informări, interpelări, petiţii. 
- Adresa rir.6578 din 04.02.2019 (transmis ă  Consiliului Local în data de 05.02.2019), urmare a adresei 

rir.2660/2017/31.01.2019, înregistrat ă  la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.22/04.02.2019 emis ă  de 
Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Gala ţi, adresa nr.205 1/2014/3 1 .01 .2019 înregistrat ă  la 
sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.23104.02.2019 emis ă  de Curtea de Conturi a României - Camera de 
Conturi Galaţi, adresa nr.1137/04.02.2019 emis ă  de Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L., înregistrată  
la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.6567/04.02.2019, raportul de follow —up privind modul de ducere 
la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.37/10.01.2018, raportul de follow-up privind modul de 
ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.81/14.10.2014. 
- Completare la adresa nr.6578 din 04.02.2019 (transmisă  Consiliului Local în data de 06.02.2019) privind 

Decizia nr.81/3 1 .01 .2019 si Decizia nr.37/3 1 .01 .2019. 
Se completează  ordinea de zi conform Dispozi ţiei nr. 156/20.02.2019 cu următoarele proiecte de hotărăre: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului 

Local Tecuci cu A.C.S. AKIKAI Tecuci. 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petracu 64-66 din domeniul 

public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 
- Adresa nr. 9818 din 1 8.02.20 1 9 înregistrat ă  la Primăria Municipiului Tecuci, a Autorit ăţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucr ării Datelor cu Caracter Personal. 
D1 Leonte I. - domnule Preedinte dac ă  îmi permiteţi a vrea să  se consemneze în procesul-verbal c ă  la 

Dispoziţia 1 56 este greea1ă  acolo 2 1 . 0 1 .20 1 9 la articolul unu 
D1. Preedinte de edinţă,Croitoru Cezar —da, corect. 
D1 Diaconu V. - i eu as avea o precizare de f ăcut, eu cred că  trebuia votată  întâi suplimentarea ordinii de 

zi dacă  suntem de acord, am v ăzut că  sunt două  proiecte destul de importante care au venit ieri, asear ă  cred, si eu 
am văzut astăzi nu am avut timp să  le discutăm în ansamblu cu ceilalţi colegi ai noştri si nu suntem de acord Cu 
ordinea suplimentată  a ordinii de zi si as vrea să  se supună  la vot mai întâi suplimentarea ordinii de zi 

D1 Papuc P. - nici nu s-a discutat de suplimentare, trebuia 
D1 Diaconu V. - asta am spus 
Nu mai sunt interven ţii. 
D1. Preedinte de sedintâ,Croitoru Cezar —supun la vot suplimentarea ordinii de zi 
Se înregistrează  11 voturi pentru; 3 împotriv ă ( dl Diaconu V., dl Matei D.L. si dl Mîrza V.C.) si 4 

abţineri( dl Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.R. , dl Leonte I si dl Papuc P.) 
D-oara Secretar, Fotache V. - suplimentarea ordinii de zi a trecut. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
D-oara Secretar, Fotache V. - v ă  aduc la cunotinţă  că  în conformitate cu prevederile art.46, alin. 1 din 

Legea nr. 2 1 5/200 1 - Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie 
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până  la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în 
problema supusă  dezbaterilor consiliului local, fapt pentru care v ă  solicit să  comunicaţi dacă  cu privire la 
proiectele de hotărâre înscrise ast ăzi pe ordinea de zi există  vreun consilier local care se afl ă  în una din situaţiile 
de incompatibilitate prev ăzute de art 160-162 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local 
TecuciaprobatprinHCLnr.21/20.18 	.... 	 . 	 . ......•• 

D-na Dumitriu G G - la proiectele 5 si 8 
Se trece la unicul punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind completarea Comisiei de 

specialitate nr 5 Adnunistratia public ă  Iocală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor a ConsiliuluiLocalTecuci : • . 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hot ărâre 
D1 Vieprimar, Pintilie D. —îl propun pe domnul Popa Niculae care a venit în locul domnului consilier 

,Buliga Bogdan 

4 



D1 Diaconu V. - era trecut 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 

Se trece la unicul punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind completarea comisiei de 
validare a mandatelor de consilier cu un membru. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar — dă  citire proiectului de hot ărâre, rog propuneri. 
D1 Martin C.M. —îl propun pe domnul Cîmpanu Tudor 
D1 Diaconu V. - îl propun pe domnul Andriuţă  Ghiţă, ca să  completăm comisia si cu cineva de la liberali 

că  tot au fost discu ţii în comisia aceasta 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerea domnului Martin Cristinel Mihai. 
Se înregistrează  10 voturi pentru, 7ab ţineri (dl Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A.R., dl Diaconu V., dl 

Leonte I., dl Matei D.L., dl Mîrza V.0 si dl Papuc P.) , iar domnul Cîmpanu T. nu particip ă  la vot. 
D-oara Secretar, Fotache V. - propunerea a trecut 
Nu mai sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Se trece la unicul punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordul de principiu al 

Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre Municipiul Tecuci a unui proiect finan ţat din 
fonduri europene privind Creterea mobilit ăţii urbane prin investiţii cu caracter integrat, prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritar ă  3 Obiectivul specific 3.2. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Primar —"mi-as dori s ă  fac o precizare la acest proiect, dat fiind faptul c ă  ecourile care s-au auzit nu au 

fost cele la care mă  ateptam. Datorit ă  faptului că  s-a deschis o axă  de finanţare pentru exact ca si titlul 
Creterea mobilităţii urbane prin investi ţii cu caracter integrat vreau s ă  vă  spun că  este un proiect care ar 

demonstra din partea Consiliului local, si nu numai din partea Consiliului local, un pic de maturitate si mă  refer 
în primul rnd pentru c ă  se referă  proiectul la un parteneriat între Consiliul Locali operatorul sau operatorii de 
transport în comun. Eu am spus data trecut ă  dacă  vom putea să  facem să  delimităm un pic partea politic ă  de 
interesul orasului ar fi extraordinar de bine. De ce? pentru c ă  la acest moment aa cum bine stiti unul din 
operatorii mai mari apar ţine unei formaţiuni politice cu funcţii în această  formaţiune politică. Ce am câtiga noi? 
Am câtiga infrastructur ă  ca si municipalitate mă  refer la aproape 8 km de asfalt si operatorul ar câtiga 
îmbunătăţirea parcului auto cu autovehicule electrice si staţii de încărcare. Ieri am afiat si vă  dau si 
dumneavoastră  aceste detalii, mai sunt bani pentru astfel de proiecte, vorbim de 45 milioane de euro, eu cred c ă  
este o sumă  destul de bună  care dacă  vom depune în următoarea perioadă, noi am contactat deja un consultant, 
eu spun că  va fi un câtig pentru municipalitate. De ce acord de principiu? Acestea sunt regulile aa cum am mai 
discutat de mai multe ori, sunt regulile pe care vom ajunge la depunerea cererii de finan ţare. Este un proiect 
destul de interesant si bun în ace1ai timp. 

D1 Diaconu V. - când s-a deschis axa? 
D1 Primar — în martie se deschide axa 
D1 Diaconu V. - am v ăzut că  este 2014-2020 
D1 Primar —acesta este programul de finan ţare 
D1 Diaconu V. - nu este cam târziu, pentru c ă  dacă  de abia avem un acord de principiu 
D1 Primar —de abia se deschide, am în ţeles că  durează  ase luni. Suma în primul rând eu spun că  este 

destul de interesantă, oraşe similar ca noi ca si dimensiune mă  refer la Râmnicu S ărat a mai depus a câstigat si 
mai doreste s ă  depună, noi am putea avea acolo o sans ă  Ar cam fi cam opt - nouă  UAT-uri la 5 —6 milioane de 
euro 

D1 Diaconu V - am văzut că  mai sunt piste bicicletă  nu se referă  exc1uive numai la partea de transport 
electric  

D1 Prirnar —aa este, dar partea de piste de biciclete va fi pe partea de infrastructur ă. Eu zic că  rnerită  să  
încercăm. Vedeţi cu toţi cam cât de greu se ob ţine finanţare pentru infrastructura mare - ose1e 

Nu rnai sunt interven ţii. 	;. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi pentru 
Se trece la unicul punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea rezultatului final la 

evaluarea anual ă  a managerului institu ţiei publice de cultură  Muzeul de Istorie Teodor Cincull Tecuci, 
subordonată  Consiliului Local Tecuci - pentru activitatea desf ă urată  în perioada 01.01.2018-31.12.2018 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi pentru 
Se trece la unicul punctul 5 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea Procedurii pentru 

interven ţia de urgenţă  în cazurile de violen ţă  domestică . 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Oancă  S.V. - "as ruga iniţiatorul să  ne dea mai multe detalii 
D1 Primar —ceea ce pot eu s ă  vă  precizez este că  la nivelul Direc ţiei de Asistenţă  Socială  se va organiza o 

echipă  care va avea ca si scop că  dacă  se întâmplă  rin astfel de caz vor trebui s ă  meargă  la domiciliu si atunci la 
fiecare sesizare vor avea o atitudine acolo. Mai r ău este că  noi tot spunem de ceva timp c ă  va trebui să  avem o 
clădire prevăzută  cu o cameră  sau camera utilate si pentru violenţa domestică, noi sperăm că  va fi acolo în 
cartierul Nicolae B ălcescu la etaj unde deja vom avea o investi ţie la parter pe fonduri europene. Dup ă  ce se 
deplasează  la domiciliul atât unul cât si celălalt se va deplasa cu un echipaj al Poli ţiei Locale care le va garanta 
i siguranţa celor de la Direc ţia de Asistenţă  Socială, dar si persoanei care necesit ă  această  intervenţie protecţie. 

Trebuie dusă  într-un astfel de loc, ceea ce precizam, deci cele dou ă  persoane trebuiesc despărţite, partea mai rea 
este că  nu rămâne nimeni în locuinţă. Eu sper să  fie puţine cazuri, dar de obicei violen ţa dornestică  nu că  nu a 
existat, a existat din totdeauna dar în zone marcate de s ărăcie si venituri mici întotdeauna vor fi astfel de 
probleme si cred că  a venit bine un astfel de proiect mai ales c ă  noi ne dorim ca să  facem si acel centru pentru 
aa ceva. Eu vi 1e-am dat pe cele generale: înfiin ţarea unei astfel de echipe, v-as putea da si nume trei persoane 
de la Asistenţă  Socială  care se ocupă  avem asistenţi, avem si consilieri debutanţi i consilier juridic acolo care va 
trebui să  facă  parte din această  echipă. Nu este uor mai ales că  suntem într-o perioad ă  în care de foarte multe ori 
când două  persoane au o alterca ţie nu prea stii cum s ă  procedezi, deci acei oameni sunt totu şi supui unui risc, eu 
sper că  cu sprijinul Poli ţiei locale aceste lucruri nu vor putea fi posibile. Spun c ă  până  în toamnă  sau începutul 
iernii vom avea clădirea care va putea ad ăposti astfel de familii - 

D1 Oancă  S.V. - este un subiect destul de sensibil si cred c ă  ar trebui construite sau amenajate dou ă  
camere pentru că  femeile au devenit la fel de agresive ca si bărbaţii. Aici intervine o problemă : cât îţi asumi?, cât 
ai dreptul să  intervii? 

D1 Primar —am spus foarte clar c ă  unul va ajunge într-o direc ţie altul în altă  direcţie Poliţia locală  va 
proteja oamenii de la Asistenţă  Socială  cărora le oferă  si transportul. Partea de re ţineri sau altceva se va face de 
către Poli ţia Municipală, nu intră  în atribuţiile de serviciu ale Poliţiei Locale să-i imobilizeze 

D Leonte I. —eu am în ţeles că  rolul acestei comisii este s ă  rezolve problema de moment 
D1 Oancă  S.V. - ca. să  evităm asemenea situaţii ar trebui să  maximizăm educaţia, ne 1ipsete, si aici poate 

găsim un program si oameni competenţi prin mass-media, prin ce avem noi... 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se îriregistreaz ă  17 voturi pentru , iar d-na Dumitriu G.G nu particip ă  la deliberare. 	 . 

. D-oara Secretar, Eo ţacheV. - botărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi pentru din cele 
exprlmate 

Se trece la unicul punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei nr 1 Ia 
H C L nr 80/15 09 2016cu modific ările ulterioare prin H C L nr 219/29 1.1 2018, H C L nr 44/10 03 2017 
i H.C.L. nr.252/29.09.2017 privind destmnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci în Consiliul de 

Adminisratie si Comisia de evaluare si asigurare a calitătii educatiei din cadrul unit ătilor de învătământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci 

Pieşedintele de şedinţă, dI Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre 

MI 



Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 

Se trece la unicul punctul 7 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartizării unor 
locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi 
Se trece la unicul punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea listei de priorit ăţi 

pentru locuinţele A.N.L. în Municipiul Tecuci. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se înregistreaz ă  17 voturi pentru , iar d-na Dumitriu G.G nu particip ă  la deliberare. 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate din cele exprimate, doamna 

Dumitriu nu a participat la vot 
Se trece la unicul punctul 9 al ordinu de zi: Proiect de hot ărâre privind schiznbarea destina ţiei unui 

spaţiu situat în Tecuci, str. l Decembrie 1918 nr.77. 
Pre şedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt interven ţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanirnitate de voturi pentru 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărărea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi 
Se trece Ia unicul punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind schiznbarea destina ţiei unui 

iznobil situat în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 39. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi 
Punctul 11 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind închirierea pajiti1or permanente aflate în 

proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci în anul 2019 - a fost retras. 
Se trece la unicul punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind trecerea imobilului din 

Tecuci, str. Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului 
i administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Jude ţean Galaţi (U.M. 

0527 Galaţi). 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi 
Se trece la unicul punctul 13 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind atrzbuzrea de denumire unei 

străzi din Municipiul Tecuci 
Preşedintele de şedmţă, dl Croitoru Cezar - dă  citire proiectului de hotărâre 
Nu sunt interventii 
Se supune la vot proiectul de hotărăre 
Se înregistrează  uiianfmitât de voturi pentru 	• 	 ! 	• 

D-soara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate-de voturi 
Se trece la unicul punctul 14 aI ordinii de zL Proiect de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organlzare si desfăsurare a evaluării anuale a znanagementului Bibliotecii Municipale Stefan Petic ă  
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Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare si în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală  a managerului institu ţiei publice de cultură  - 
Biblioteca Municipală  tefan Petic ă  Tecuci - subordonată  Consiliului Local Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre, rog propuneri pentru comisii. 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - propun pe domnul Martin C.M în comisia de evaluare si pe doamna Dumitriu 

G.G. în comisia de contesta ţie. 
D1. Presedinte de sedintâ, Croitoru Cezar —rog propuneri pentru comisia de num ărare a voturilor 
D1 Viceprimar, Pintilie D. - propun pe domnul Militici G., dl Bulhac C. si dl Oancă  S.V. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot comisia de numărare a voturilor format ă  din dl Militici G., dl Bulhac C. si dl Oancă  S.V. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Nu mai sunt alte propuneri pentru comisia de evaluare si comisia de contestaţie. 
Se trece la vot secret. 
D1 Bulhac C. - In urma num ărării voturilor se înregistreaz ă  pentru comisia de evaluare anual ă  a 

managerului instituţiei publice de cultură  - Biblioteca Municipală  tefan Petic ă  Tecuci - subordonată  
Consiliului Local Tecuci, astfel:dl Martin Cristinel Mihai din cele 18 voturi valabil exprimate: 18 voturi 
pentru; iar pentru comisia de solu ţionare a contestaţiilor pentru evaluare anual ă  a managerului instituţiei 

publice de cultură  - Biblioteca Municipală  tefan Petic ă  Tecuci - subordonat ă  Consiliului Local Tecuci d-na 
Dumitriu Gina Georgeta o ob ţinut 18 voturipentru, La edin ţa de astăzi 1ipsete un consilier local, drept pentru 
care membrii comisiei au procedat la anularea unui num ăr de 1 buletin de vot neîntrebuin ţat. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi 
Se trece la unicul punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind alegerea preedinte1ui de 

edinţă  al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă  de trei Iuni (martie 2019 - mai 2019). 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre, rog propuneri. 
D1 Martin C.M. - propun pe domnul Cîmpanu Tudor 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu unanimitate de voturi 
Se trece la unicul punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea H.C.L. nr.30 din 

26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. IIAKIKAP Tecuci 
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  11 voturi pentru şi 7 ,,abţineri(dl Andriuţă  G., dl Diaconu V, d-na Dumbrav ă  A.R., dl 

Leonte I., dl Matei D.L., dl MîrzaV.C. si dl Papuc P). 
D-oara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptată  cu 11 voturi pentru. 
D1 Diaconu V. - nu trebuia dou ă  treimi?, nu este la patrimoniu? 
D-oara Secretar, Fotache V. - în proiectul de hot ărâre este art. 45 alin (1), la solicitarea domnului de la 

Akikai se cerea diminuarea suprafe ţei 	 . 	 - 
D1 Diaconu V - de aceea ar trebui ca cu cinci zile înainte s ă  ne comunicati proiectele de hotărre ca să  

putem si noi să  le discutăm 
D-oara Secretar, Fotache V. - atunci schimb ăm temeiul juridic 45 alin. 3 Si proiectul de hotărâre nu a fost 

adoptat 
Se trece la unicul punctul 17 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în 

str.Gheorghe Petracu 64-66 din domeniul public aI Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hot ărâre. 



D1 Primar —"as avea o completare, dac ă  colegii 
firmei care i-ar dori achizi ţionarea acelei suprafe ţe 
respective pentru aceea proiectul se cheam ă  Galeriile  

consilieri vor fi de acord, am solicitat reprezentan ţilor 
te teren să-şi prezinte proiectul de dezvoltare a zonei 
Comerciale Tecuci, în câteva cuvinte chiar dac ă  acest 

proiect nu a fost prezentat cu cinci zi!e înainte. Vreau s ă  vă  spun cam ce înseamnă  Galeria Comercială  Tecuci, 
suprafaţa ocupată  va fi undeva la aproape 7 mii metri p ătraţi construită, iar suprafaţa care i-ar dori s ă  o 
achiziţioneze undeva la 17800 metrii pătraţi. Acolo dânii vor să  dezvolte acea zonă  prin îniinţarea unor 
magazine ceea ce va aduce un beneficiu Municipiului Tecuci ca si autoritate public ă  vorbim de taxe si impozite, 
dar cred că  cel mai important lucru pe care aceast ă  galerie Comercial ă  o va aduce municipiului Tecuci sunt cele 
184 locuri de muncă, deci dacă  vorbim de ani de zile de dezvoltarea acelei zone si de proiecte pentru zona 
Kaufland sau a fostei unit ăţi militare uitaţi că  începe să  prindă  contur si îi las pe dânii să-şi vândă  să  spunem aa 
intenţia de a achiziţiona. Noi în afara faptului c ă  ne-am propus de cel pu ţin patru ori să  vindem nite clădiri cu 
sume cuprinse între 1 80mii-250 mii euro pe acolo către dezvoltatori pentru apartamente de locuin ţe alte intenţii 
în ultimii ani nu au existat. Eu cred c ă  dacă  tot ne permitem s ă  discutăm despre interesul municipiului Tecuci 
într-adevăr în această  seară  se va vedea interesul dumneavoastr ă  ca si a1ei vizavi de dezvoltarea unei suprafe ţe 
de 1,8 ha aproape si reapari ţia a 184 de locuri de muncă  

D1 Diaconu V. - i câte vor disp ărea 
D1 Primar —ce s ă  dispară? 
D1 Diaconu V. - locuri de muncă  de la alţi comercianţi 
D1 Primar —din câte ştiu nu există  nici o farmacie acolo 
D1 Diaconu V. - i eu pot s ă  spun că  aveţi interes aici, sau cum?... aa far ă  nici o chestie vorbim 
D1 Primar —vă  asumaţi cele spuse? Domnul consilier v ă  asumaţi când spuneţi că  am un interes asupra unui 

obiectiv?, atunci o să  ne vedem în instanţă  dacă  dumneavoastră  cunoateţi  legislaţia nu vă  permit ca să jigniţi 
D1 Diaconu V. - p ăi i atunci de ce spune ţi că  nu va fi nici o farmacie 
D1 Primar —pentru c ă  nu va fi nici o farmacie acolo 
D1 Diaconu V. - adică  că  nu am interes sau cum? 
D1 Primar —dar ce vre ţi să  aveţi interes? 
D1 Diaconu V. - păi si dumi-ieavoastră  trebuie să  aveţi interes? Eu v-am întrebat câte locuri de munc ă  o să  

dispară  din Tecuci, dacă  era producţie da discutăm de fabrici. 
D1 Primar —eu nu cred c ă  o să  dispară  
D1 Croitoru C.-dac ă  o să-mi permiteţi: este mai bine s ă  nu se facă  nimic în unitatea militar ă? ca si idee 
D1 Diaconu V. - am discutat acum câteva zile, s ăptămâni poate de PUZ... 
D1 Croitoru C.- trece ţi zilnic pe acolo s ă  vedeţi ce curăţenie si ce bine arat ă  unitatea militară  
D1 Diaconu V. - a cui e vina? Cine este administrator acolo? 
D1 Croitoru C.- ,şi dacă  se investete este ceva r ău? 
D1 Diaconu V. - nu am zis c ă  este rău 
D1 Croitoru C.- strict trebuie investit numai pentru produc ţie altfel nu, dar taxele si impozitele care vor 

veni la bugetul local. 
D1 Diaconu V. - nu se fac discu ţiile acestea... 
D1 Croitoru C.- văd că  aveţi împotrivă  orice se face vizavi de acea unitate militar ă  care nu s-a 1ăcut 

nimic... 	. 	 . 
D1 Diaconu V. - eu am mai votat un proiect la Kauf1and si am fost dat afară  dintr-un partid, dac ă  vă  

aduceţi dumneavoastră  aminte bine si tot în interesul orau1ui 
D1 Croitoru C.-era ţi Preedinte sau doar membru la acel partid? 

• D1 Diaconu V. - eram consilier 	- 	 . 	- 
D1 Bogdan Lungu —am vemt să  vă  prezint proiectul pe care noi vrem s ă-1 dezvoltăm în municipiul Tecuci 

Este in dezvoltator imobiliar care are spatii omercia1e în toat ă  tara, atât spatii existente, cl ădiri existente care se 
-  amenaj ează  cât Si spatli construite de la zero cum va fi acest spatiu comercial Cum stiti pe terenul fostei unit ăti 

militare pe o suprafat ă  de 1781 lmp, am configurat-o noi, vrem s ă  dezvoltăm o galerie comercial ă  de circa 7000 
mp. In aceăstă  Galerie comerciai ă  vom avea rnagazine comerciale d toate felurile h ăii, încălţăminte, 
electronice toată  gama de produse vorn încerca s ă  acoperim o gamă  cât mai largă  de produse. Noi-am lăcut nite 
prezentări 

D1 Oancă  S.V. - magazinele vor fi ale firmei sau se vor închiria 



D1 Bogdan Lungu -nu, firma construiete si închiriază  la operatorii cornerciali 
D1 Oancă  S.V. - din oras? 
D1 Bogdan Lungu -contractele vor fi pe o durat ă  de 1 5 sau 20 de ani, nu din oras si sunt firme care sunt 

reprezentate la nivel na ţional au spaţii comerciale în toate marile malluri din România, marile galerii comerciale 
din România. Nu vor spaţii comerciale pe produse alimentare, ci numai pe produse non-alimentare si nu sunt 
standuri, ci spaţii mari. Noi în etapa de proiectare colabor ăm în mod direct cu cei care vor veni aici si vor 
închiria astfel încât acele standuri vor fi făcute cumva pe tipicul lor, cumva personalizate si noi vom construi 
spaţiul iar în interior ei vor veni aicea si îl vor amenaja si vor opera pe o perioadă  de 15-20 ani aa vor fi 
contractele de închiriere. Acum avem în derulare uri proiect la Hui de 4000mp la care deja începem în curând 
execuţia, avem galerii comerciale în dezvoltare la acest moment în stadiul de PUz sau în stadiul de autoriza ţie de 
construire în mai multe localităţi: Covadim,Corabia, Negreti -Vaslui si avem spaţii comerciale în clădiri 
existente Piatra Neam ţ, Roman, Târgu Jiu 

D1 Mîrza V.C.- ne daţi si nouă  denumirea societăţii si un studiu de piaţă  aţi făcut? 
D1 Bogdan Lungu -avem o doamnă  care se ocupă  doar cu închirierea acestor spa ţii este o doamnă  care a 

lucrat foarte mult pe aa ceva si ea ne aduce pur si simplu clienţii si semnează  contractele. Avem oameni 
specia1iti care se ocup ă  de dezvoltarea si de vânzarea către chiriai a acestor spa ţii. Firma este Genta Bussines 
Solutions este o firmă  nu prea veche dar suntem deja în piaţă  si este o firmă  de proiect Se prezint ă  macheta 

D1 Croitoru C.-un aproximativ locuri de munc ă  aici? 
D1 Bogdan Lungu -în jur de 185 locuri de munc ă  vor fi pe durata func ţionării dar anterior vor fi si oameni 

angajaţi si pe perioada execu ţiei care vor lucra că  peste tot unde ne-am dus am preferat s ă  lucrăm cu localnici. 
Este cea mai bun ă  soluţie să  lucrăm cu localnici. Valoarea investi ţiei cu tot ce înseamnă  clădirea si parcarea 
undeva la trei milioane jumătate de euro. Va fi pus în valoare acel teren care nu va mai ar ăta ca acum, iar în plus 
vor fi si venituri la bugetul local din taxe si din cota defalcată  care va veni de la to ţi operatori care vor fi aici. 

D1 Primar -câtigu1 municipalit ăţi va fi unul de necontestat, timpul scurt în care au fost finalizate 
măsurătoriie din partea dumneavoastr ă  dar la acest moment nu se ia o hot ărâre radicală, da este un accord din 
partea Consiliului Local ca acea suprafa ţă  să  fie introdusă  în domeniul privat, de acolo urmeaz ă  un pas următor 
avem cotă, avem impozite pe teren, avem locuri de munc ă  care ar însemna deci nu trebuie s ă  punem 184 de 
persoane trebuie să  punem 184 înmultit cu doi, trei sau patru în medie de trei dac ă  o luăm aa sunt aproape 600 
de persoane, plus valoarea terenului care ne-ar ajuta pentru viitoarele investi ţii în municipiul Tecuci . Deci dintr-
un calcul la acest moment vorbim de aproape un million de euro. 

D1 Viceprimar, Pintilie D.-având în vedere c ă  este o investi ţie de trei milioane jumătate euro.. 
D1 Diaconu V. - e la jumătate cât a dat Kaufland-ul pe metro p ătrat, Kaufland a piătit dublu pe metrul 

pătrat 
D1 Viceprimar, Pintilie D.-acestea sunt pre ţurile aprobate de Consiliul Local 
D1 Croitoru C.- domnul Diaconu spune ţi e bine, nu e bine? 
D1 Diaconu V. - eu mă  abţin, dacă  se respectă  Legea nr. 215 si era cu cinci zile înainte sau se f ăcea o 

dezbatere mai ampl ă  poate ne mai gândeam, dar este dreptul meu si punctul meu de vedere 
D1 Leonte I. - punctual meu de vedere ar fi aproximativ asem ănător în condiţiile în care în prezentarea 

acestei chestiuni aţi spus să  vedem acum ce ales local o s ă  fie împotrivă  si o să  facă. Tocmai că  consider că  cel 
puţin în dreptul meu ca s ă  pot să  răspund electoratului care m-a trimis sau cet ăţenilor. pe  care i-as putea 
reprezenta cred c ă  trebuia o dezbatere ceva mai ampl ă  să  se înţeleagă  foarte bine poziţia 

D1 Primar -revenim cu o dezbatere mai ampl ă, dacă  aa consideraţi 
D1 Diaconu V. - vi se pare normal ca noi consilierii locali s ă  fim informaţi astăzi despre acest proiect? 

- 	D1 Croitoru C.- dar nu a- ţi fost informat ast ăzi. 	 - 
-• 	D1DiaconuV.-clarcând? 	-•---. 	 --- - 	 •---. 	 -. 	 . 	 . 	 ---.. 

D1 Vicepnmar,Pintihe D -respect punctul de vedere al domnilor consilien dar nnmai c ă  trebuie să  luăm în 
calcul si alt aspect, vrem ca în aceast ă  vară, pentru că  o să  fie o perioadă  când dânsii vor obtine autonzatia de 
coîstruire duninealor vor -să  înceapă  această  investitie pentru că  după  cum stiti la noi iarna tine aproximativ 5-6 
luni si timpni este foarte scirt. . . 

D-na Dumbravă  A.R. -noi am luat act de ceea ce ne-a ţi prezentat, s ăptămâna viitoare- mai poate fi o 
edinţă, citim si noi 

Nu mai sunt intervenţii. 	 . 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  11 voturi pentru şi 7 ,,abţineri(dl Andriuţă  G., dl Diaconu V, d-na Dumbrav ă  A.R., dl 

Leonte I., dl Matei D.L., dl Mîrza V.C. si dl Papuc P). 
D-oara Secretar, Fotache V. - proiectul de hot ărâre nu a fost adoptat ă  cu 11 voturi pentru 

Se trece la unicul punctul 18 al ordinii de zi: Inforinări, interpelări, petiţii. 
- Adresa nr.6578 din 04.02.2019 (transmis ă  Consiliului Local în data de 05.02.2019), urmare a adresei 

nr.266012017131.01.2019, înregistrată  la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.22/04.02.2019 emis ă  de 
Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Galaţi, adresa nr.2051/2014/31.01.2019 înregistrată  
la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.23/04.02.2019 emis ă  de Curtea de Conturi a României - Caniera 
de Conturi Galaţi, adresa nr.1137/04.02.2019 emisă  de Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L., 
înregistrată  Ia sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.6567/04.02.2019, raportul de follow —up privind 
modul de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.37/10.01.2018, raportul de follow-up 
privind modul de ducere Ia îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr.81/14.10.2014. 

- Completare la adresa nr.6578 din 04.02.2019 (transmis ă  Consiliului Local în data de 06.02.2019) 
privind Decizia nr.81/31.01.2019 si Decizia nr.37/31.01.2019. 

Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire adreselor. 
D1 Oancă  S.V. - eu tot nu înţeleg ce înseamnă  follow - up 
D-oara Secretar, Fotache V. - gradul de implementare a m ăsurilor dispuse de c ătre Curtea de Conturi 
D1 Oancă  S.V. - nu există  corespondent în limba română? Noi suntem români si vreau să  folosim termeni 

românete 
D-oara Secretar, Fotache V. - este no ţiunea care apare si în Regulamentul de Organizare si funcţionare a 

Curtii de Conturi 
D1 Primar —Compartimentul de audit intern în urma unor sesiz ări în primul rând din partea mea, dar si a 

cetăţenilor a avut o misiune de audit c ătre Compania de Utilit ăţi Publice si as dori să  vă  spicuiesc doar două  
aspecte. Astăzi am intrat în posesia a celor dou ă  firme auditate la CUP Tecuci si la Societatea Administrarea 
Cimitirelor si spaţiilor verzi Tecuci. Constat ările de la Societatea C.U.P., la data de 3 1 . 1 2, CUP se afia pe profit 
urmează  să  fie analizată  cantitatea de gunoi care este depozitat ă  la această  dată. Din completările auditorului s-a 
putut observa la o primă  imagine că  ar exista cu mici corec ţie o diminuare a tarifului celor de la CUP, tariful de 
salubrizare si nu taxa de salubrizare a UAT Municipiul Tecuci cu o valoare foarte mic ă  vizavi de cea existent ă  la 
acest moment. Va trebui în perioada urm ătoare să  se analizeze si de către dumneavoastră  dacă  putem să  mergem 
cu o cotă  de profit, ei spun de 3 ,5%, nu au spus absolut nimic data trecut ă  când s-au recalculat acele pre ţuri de 
aceea au si cotă  profit de 3,5% care trebuie aprobat ă  de dumneavoastră, pentru că  este firma dumneavoastră  a 
Consiliului local 

D1 Diaconu V. - la tariful care a fost? 
D1 Primar —nu pentru 2019, toat ă  activitatea acestei firme merge cu un profit de 3,5% 
D1 Diaconu V. - în condi ţiile în care s-a modificat pre ţurile la rampa Roieti? 
D1 Primar —nu, dar nu are nimic în comun cu cota de profit. Cota de profit poate s ă  aducă  într-adevăr 

firmei o posibilitate de a investi singur ă  în utilare, dar trebuie s ă  precizăm că  această  cotă  de profit poate s ă  
înseirine si bani la stat mai mul ţi, pentru că  dintr-o sumă  mai mare se va plăti acel 1 6% cota la stat. Noi vom 
încerca să  intervenim în acest an acolo cu ceva investi ţii, mă  refer la utilaje, dar trebuie s ă  vedem întâi bugetul si 
apoi să  facem si să  avem si noi viziuni. Oricum în ceea ce privete fundamentarea tarifelor de salubrizare 
mecanizată, deszăpezire, etc în fundamentarea tarifelor pentru anul 2019 fa ţă  de cele practicate în 2018 se g ăsesc 
infiuenţe pozitive pe lângă  cota de profit de la 1 % la 3,5% si creteri care trebuiesc justificate cum sunt repara ţii, 
materie primă, piese de schimb Exact ce spune si auditorul nu r ămâne decât pentru perioada urm ătoare să  

- solicite conducerii CUP s ă  ia la cunostintă  si să  prezinte o justificare pentru fiecare element din cheltuial ă  în 
sensul măririi acestora comparativ cu anul 201 8 -Deci, noi mergem pe m şte tarife am ajuns s ă  recalculăm aceste 
tarife dar acestea trebuie justificate pentru a nu intra într-o calculatie totalmente difent ă  făcută  de către Pnmăria 
Tecuci si CUP, fiecare crestere trebuie justificat ă, cle obicei se ia penoada similară  anului trecut Ceea ce se 

• încearcă  inclusiv priri ce&a ce am hotărât lâ ultirnă  edinţă  cu i de la CTJP, domnul administrator are o perioadă  
- de trei luni de zile care se va ocupa în exclusivitate de activitatea Companiei de Utilit ăti Publice în încercarea 

clară  de a aduce soluţii de micorare a tarifului de salubritate de la 1 2 lei la 10 lei si pentru firmele private cu 
1 O%. Eu spun că  un calcul mai atent, iar prin premizele pe care le-a adus si nota de audit eu spun c ă  sunt sanse să  
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putem ajunge la rezultatul pe care noi îl suport ăm. Nu va fi absolut deloc uor dac ă  s-au făcut gree1i vom 
încerca să  le îndreptăm, dar trebuie luată  în seamă  si nota de audit, este auditul intern al U.A.T. - ului care poate 
fi contestat dar tot de c ătre un audit, iar dac ă  se va dori să  se ceară  un audit extern nu este nici un fel de 
problemă, dar atenţie nu ştiu dacă  putem lua un audit extern atâta timp cât avem un audit intern si sper ca în 
perioada următoare să  putem avea ceea ce ne-am dorit o sc ădere a pre ţului pentru tariful de salubrizare, 
optimizarea activit ăţii si normal aa cum ne dorim cu to ţii curăţenia orau1ui conteaz ă  cel mai mult să  vedem 
altceva pe strad ă . 

D1 Oancă  s.v.- pentru fiecare tonă  de gunoi colectată, cât se selecteaz ă  si cât se recupereaz ă, evaluabilă  în 
bani? 

D1 Primar —o astfel de întrebare pute ţi să  puneţi, dacă  doriţi, în scris către Compania de Utilităţi Publice i 
vă  va răspunde, dar rug ămintea mea este să  facem de la o edinţă  la alta pentru c ă  aa este greu să  dai un 
răspuns 

D1 Leonte I.- pot să  spun că  indiferent cât ar selecta un operator nu- şi acoperă  cheltuielile cu ridicare si 
tot, niciodată . 

D1 Diaconu V. - ţinta principală  este să  micorăm cantitatea de gunoi meflajer, nu să  obţinern bani din 
reciclare 

D1 Leonte I.- până  la reducerea cantit ăţii de gunoi menajer mai e o parte care ar putea fi valorificat ă  
energetic 

D1 Diaconu V. - am si eu o întrebare în prima faz ă  despre raportul Cur ţii de Conturi, eu cred că  măsurile 
care s-au dispus si pe care societatea trebuie s ă  le ducă  la îndeplinire până  la 30.04, dacă  nu mă  îne1, nu au fost 
contestate, deci administratorii sunt obliga ţi să  ducă  la îndeplinire aa cum au semnat. In al doilea rând, sunt 
măsuri care vin din 201 5 este vorba de contravaloarea unor amenzi si aa mai departe pe care tot le amân ă  de la 
un termen la altul Curtea de Conturi probabil si din motive obiective, sunt multe societ ăţi care dej a nu mai există . 
La ceea ce spunea domnul Primar eu cred c ă  trebuie să  ne axăm mai mult nu la acea taxă  de salubrizare si mai 
mult la tarif vorbim de ton ă . Eu nu ştiu dacă  Serviciul de Monitorizare din cadrul Prim ăriei a analizat contractul 
încheiat între persoanele fizice si juridice cu cUP si dacă  contractul corespunde cu Regulamentul pe care noi 1-
am aprobat. Eu cred c ă  principalul principiu p1 ătete cât arunci în cazul unei taxe nu prea este respectat si ar 
trebui să  facern o analiză  mai mult la acea tonă, la tariful acelei tone pe care o transport ăm la Roieti si mai 
puţin la taxa în sine, vorbim de pre ţul acestei taxe de 12 sau 11 lei. Consider c ă  este important ca cât mai multe 
societăţi comerciale sau Asocia ţii de proprietari în primă  fază  să  facă  contracte cu cantitate nu pe persoan ă. Eu 
pe principiul acesta merg si o să  merg pentru că  aa cum a apărut si Ordonanţa nr. 74 principalul obiectiv este s ă  
micorăm cantităţile, ori dacă  noi nu reuim să  reciclăm si nu reuim să  micorăm cantităţile degeaba punem 
taxe, la anul vor fi si mai mari pentru că  o să  vină  o grămadă  de, după  cum stiti până  în 2020, noi trebuie să  
reciclăm cam 50% din cantitate dacă  nu respectăm o să  vină  din nou alte taxe care o să  mărească  în continuare 
aceste taxe de salubrizare. 

D1 Primar —s ă  stiti că  întreaga activitate de la CUP a intrat într-o verificare sper ăm ca prin ceea ce vom 
face să  ajungem la ceea ce ne-am propus. Când vom avea un raport concret, complet atunci vom avea si noi o 
atitudine acolo, eu spun doar atât suntem în verific ări nu vor dura foarte mult timp si aa cum este firesc vom 
aduce un Raport în faţa Consiliului Local pentru că  în perioada următoare trebuie s ă  fim foarte atenţi la banii 
care pleacă  de pe aceste firme, iar noi ne dorim. ca  Tecuciul să  arate bine si oamenii Îi doresc să  plătească  cât 
mai puţin si să  aibă  cât mai bune condi ţii, dar vedeţi nu- şi încheie contracte cu aceast ă  Companie de Utilităţi 
Publice i îmi este teamă  că  la data de 28 februarie vor fi debita ţi cu taxa de salubrizare impusă  ca si taxă  
specială  de către Primăria Tecuci care este destul de mare. 

D1 -Leonte I.- am spus si în decernbrie c ă  C.U.P. - ul poate fi bine inten ţionat dar nu bine organizat. 
-D1 Papuc P. - domiiul Primar am solicitat 10 -puncte din proiectul de hotărâre, am f ăcut hârtia dar 

răspunsul nu mi 1-a dat 
D1 Primar —îmi cer scnze în numele colegilor mei, doamna director economic fiind în concediu, iar 

doamna contabil sef având o problem ă  de sănătate care nu a fost pus ă  Ja socoteală, eu as fi vrut pe lângă  hârtie să  
vină  si cu iie completări, imediât dacă  marţi vom vaurmătoarea sdinţă, marţi veţi primi toe lămuririle. 

D1 Papuc P. - oamemi din teritoriu respectiv taximetristii mi-au semnalat si mi-au spus s ă  luăm măsuri cu 
taximetritii piraţi, pentru că  sunt aproximativ 50 taximetriti pira ţi caie nu plătesc taxe si impozite, autorizaţie si 
totusi ei fac piraterie - taximetrie 
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D1 Primar —acum două  zile am avut întâlrire cu seful Biroului Rutier din cadrul Poli ţiei Municipale si cu 
reprezentantul Camerei taximetristilor s-a discutat la concret pe numere de mairii si tot ce trebuie, numai c ă  spre 
regretul tuturor partea legal ă  este foarte complicat ă  de a demonstra c ă  acetia fac piraterie. Trebuie s ă  fie o 
acţiune în mod repetat, trebuie s ă  îi dai bani si să  primeti bani ca si contra cost a unui serviciu, este greu de 
demonstrat că  acea persoană  face piraterie si acest lucru numai Biroul Rutier poate s ă  facă. Ceea ce Poliţia 
Locală  face si face foarte bine st ă  peste ei si îi taxează  la acea parcare. Ii stim, îi monitoriz ăm ei se af[ă  în faţa 
Pieţii comerciale de textile de la Pia ţa Centrală  si s-au mutat pe partea lateral ă  a parcului pe Republicii, zic eu că  
îi monitorizăm mai mult din partea Poliţiei Locale, dar dacă  cineva are o idee s ă  aducem la combaterea acestui 
fenomen ar fi extraordinar. In perioada urm ătoare vor fi ac ţiuni comune Primărie, Poliţie Locală  si Poliţie 
Municipală  nu numai pe această  temă  ci si pe alte teme cu respectarea legisla ţiei 

D1 Papuc P. —încă  o chestiune vizavi de violen ţa în familie, mă  gândeam că  cei care fac parte s ă  avem în 
atenţie, ca cei care fac parte din aceast ă  echipă  să  fie oameni bine pregătiţi si voinici si pregătiţi fizic că  poţi să  
găseti tot felul de oameni pentru c ă  unii sunt violenţi aa că  măcar să  stopeze 

D1 Primar —toat ă  echipa este format ă  din trei sau patru persoane dar Poli ţia Locală  îi protejează  pe ei 
totodată  cu maina poliţiei Locale se ajunge la destina ţie. 

Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declar ă  închise lucr ările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
Croitoru Cez 	 Fotache Valerica 

: 
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