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PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ  

26.02.2019 

Încheiat astăzi, 26.02.2019, în cadrul şedinţei extraordinare 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 înregistrat ă  audio-video. 
D1. Preedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - declar ă  deschise lucrările sedintei si dă  cuvântul domnioarei 

Secretar pentru a face prezen ţa. 
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din totalul de 19 consilieri locali în func ţie sunt prezenţi 13, 

1ipsete motivat domnul consilier local: Oanc ă  Samir Vasile si nemotivat domnii consilieri: Andriu ţă  Ghiţă, 
Dumbravă  Ani Rodica, Leonte Ionel si Papuc Petru, iar domnul Militici Ghiorghi a anun ţat că  este pe drum - fapt 
pentru care sedinta Consiliului Local este statutar ă . 

D1 Presedinte de sedintâ, Croitoru Cezar - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-verbal de la şedinţa 
ordinară  a Consiliului Local din data de 21.02.2019. 

D1 Preedinte de sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 21.02.2019 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 21.01.2019.  
Se înregistrează  12 voturi pentru i 1 ab ţinere(d-na Lovin V.O. nu a participat la acea edin ţă). 
D1. Preedinte de sedintâ,Croitoru Cezar - d ă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

edinţei de astăzi. 
D1 Primar - mă  bucur foarte mu1t c ă  în această  după  amiază  avem o prezenţă  atât de numeroas ă  în sală, 

ceea ce mi-as dori de cât mai multe ori, dar cred c ă  lucrurile care se vor discuta ast ăzi sunt de interes local, 
comun, iar în această  discuţie care, dacă  si colegii vor fi de acord, să  aibă  de câtigat doar tecuceanul indiferent 
dacă  acesta este sau nu este om de afaceri, d ă  citire Dispozi ţiilor de convocare nr. 162/ 22.02.2019, cu 
următoarele proiecte de hot ărâre: 

1. Proiect de hotărăre privind stabilirea pre ţului închirierii pajiti1or permanente afate în proprietatea 
U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2019. 

2. Proiect de hotărăre privind modificarea H.C.L. rir.30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului 
Local Tecuci cu A.C.S. AKIKAI Tecuci. 

3. Proiect de hot ărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petracu 64-66 din domeniul 
public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia - îl voi retrage 

Un cetăţean - de ce?, ne spuneţi, ne promiteţi că  îl retrageţi? 
D1 Primar •- îmi pare foarte r ău, credeam c ă  domnul Preedinte o s ă  o facă, sunteţi într-o edinţă  de 

consiliu local, nu este o dezbatere public ă, nu se face nici un fel de excep ţie. Eu nu mi-am propus ca s ă  avem o 
discuţie cu gradena pe marginea celui de-al treilea proiect se vor face câteva preciz ări la sfârit pentru a lini şti tot 
felul de spirite încinse, de persoane care dezvolt ă  în spaţiul public tot felul de bârfe din care nu urm ăresc absolut 
nimic, eu am venit cu o întreag ă  documentaţie să  vă  demonstrez cam ce înseamn ă  minciuna în anul 2019 facută  
de oameni care mai devreme sau mai târziu se vor uita în ochii dumneavoastr ă  si vor cere sprijinul. Intr-adevăr 
este un proiect de importan ţă  pentru Municipiul Tecuci nu are nimic comun cu domeniul dumneavoastră  de 
activitate decât foarte puţin si vom ajunge atunci când vom ajunge la proiectul num ărul trei, cred că  putem purta 
o discuţie decentă. Presupun că  colegii mei de astăzi vă  reprezintă, sau o parte din dumneavoastr ă  sunteţi 
reprezentaţi de colegii mei, cu siguranţă  vor pune întreb ări, li se va răspunde tocmai de aceea inclusiv cei de la 
Serviciul Domeniului Public si Privat sunt în sală  si o să  vă  poată  răspunde si ei, ceea ce mi-as dori din tot 



sif1etu1 după  terminarea discu ţiilor noastre să  vă  daţi seama ce înseanină  manipularea 2019 si în ce a-ţi putut fi 
atrai cu un set de zvonuri si bârfe. 

D1. Preedinte de sedintâ,Croitoru Cezar - supunem la vot prezen ţa domnului Militci G. la lucr ările 

	

edinţei. 	. 	. 
Se înregistrează nanimitate de voturi pentru. . 
Drept pentru care din 19 consilieri locali în func ţie, astăzi sunt prezenţi 14. 
Se supune la vot ordinea de zi modificată . 	. 	. . 
Se înregistrează  unanimitate de vturi pentru. 
Se trece la punctul 1 aI ordinii de zi Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului închirierii 

pjiti1or peiinanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2019 
Preşedintele de şedinţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citireproiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconul V. - as vrea să  întreb preţul de anul trecut era ace1ai pre ţ  exprimat în lei pe hectar?, acum se 

	

schimbă  modul de calcul... 	. . 
D1 Viceprimar, Pintilie D. —Consiliul Judeţean stabi1ete preţul anual 
D1 Diaconul V. —am văzut că  se impune productie ceva, dac ă  pretul pe hectar în lei r ămâne acelasi de 

închinat asa cum se precizeaz ă  
D1 Viceprimar, Pinti1ieD -da 	• • 

. Numaisuntinterven ţii. . 	. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre 
Se înregistrează  unammitate de voturi pentru 
D-soara Secretar, Fotache V. - hot ărârea a fost adoptat ă  cu 14 voturi pentru 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hot ărâre privind inodificarea H C L nr 30 din 

• • 26.02.2009 referitoare.la  asocierea Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. AKIKAI Tecuci. 
Preşedintele de şedmţă, dl Croitoru Cezar - d ă  citire proiectului de hotărâre 
Nu sunt interventii 
. Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D-soara Secretar, Fotache V - hot ărrea a fost adoptată  cu 14 voturi pentru 
Punctul 3 al ordiniide zi:• Proiect de Iiot ărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe 

Petrascu 64-66 din donieniul public aI Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia - a fost retras 
Nemai.fiind alte discutii, presedintele de sedint ă  declară  închise lucrările şedinţei 

. 	Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -• verbal. 

• 	• Preşedinte de ş dinţă, • : ,: 	,. 	• . • 	Secretar U.A.T., 

	

- 	CroitoruCez 	, 	. 	. 	Fotache V lerica, 


