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PROCES - VERBAL 
SEDINTA ORDINARA 

25 .04 .20 19 

fncheiat astäzi, 25.04.2019, In cadrul edintei ordinare a Consiliului local a! Municipiului Tecuci, care 
are bc In Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 16 0 

. 

Sedinta Consiliului Local de astäzi este Inregistratä audio-video. 
Dl. Preedinte de sedintd, Clmpanu Tudor— declarä deschise lucrärile sedintei si dä cuvântul domnioarei 

Secretar pentru a face prezena. 
Donmisoara Secretar, Fotache Valerica - "din totalul de 19 consilieri locali in functie  sunt prezeni 18, 

lipsete motivat domnul Oancä S.V. - fapt pentru care sedinta Consiliului Local este statutarä." 
DI Presedinte de sedintd, CImpanu Tudor - precizeazä cä a fost la mapä procesul-verbal de la edina 

oiarä a Consiliului Local din data de 25.03.2019. 
DI Preedinte de sedintd - supune dezbaterii procesul-verbal din 25.03.2019. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la §edinja din: 25.03.2019. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Preedinte de sedintd, CImpanu Tudor - dä cuvãntul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

sedintei de astäzi. 
DI Primar - dä citire Dispoziiilor de convocare nr. 336/ 19.04.2019, cu urmätoareleproiecte de hotärâre: 

1. Project de hotärâre privind aprobarea contului de executie  a bugetului centralizat al U.A.T. 
Municipiul Tecucj pe trimestrul I, al anului 2019. 

2. Project de hotärare privind aprobarea utilizärii excedentului bugetului local rezultat dupa Incheierea 
exercitiului bugetar al anuluj 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii  de dezvoltare, pe anul 2018. 

3. Project de hotArâre prjvjnd jndexarea imp ozitelor si taxelor locale care constau Intr-o anuniità sumä in 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume In lei. 

4. Project de hotärâre privind actualizare P.U.Z aprobat cu H.C.L. nr.254/2014- P.U.Z. fosta U.M. 01589 
- strada Gheorghe Petracu, Municipiul Tecuci. 

5. Project de hotärare privind acceptarea ofertei de donatie a unuj imobil facutä de Patrjchi Roxana-Irina 
ri jnventarjerea acestuia In domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci. 

6. Project de hotärâre privjnd modificarea protocoalelor de predare-primire a locuintelor Inchejate intre 
Municipiul Tecuci i Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci. 

7. Proiect de hotArâre privind acordul Consiliului Local in vederea Inchirierii unui spaiu aparinând 
domenjului public a! U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat In administrarea Spitalului Municipal "Anton Cincu". 

8. Project de hotarare privind modificarea Anexei nr.5 la H.C.L. nr.96 din 15.05.2017 privind darea In 
administrare a Serviciului de administrare prin gestiune directä cätre Socjetatea Compania de Utilith4i Publice 
Tecuci S.R.L., aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a caietului de sarcini si a indicatorilor de 
performana Serviciului de Salubrizare. 

9. Project de hotärâre privind trarismiterea In administrarea Directiei de Asistenta Socialä Tecuci a unui 
autoturism DACIA DOKER 1,5 75 cp. 

10. Project de hotärâre privind aprobarea vânzärii prin licitatie publicA a unui bun mobil - Dacia Logan, 
aparinând domeniului privat al Municipiului Tecucj. 

11. Project de hotärâre privjnd acordarea a 300 de metri pàtrati de teren, In folosinta gratuitä, tinerilor 
care doresc sä-i construiascä locuinte, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003. 

12.Informàri, interpelàri, petitii. 



- Adresele nr.1364/2018/25.03.2019 si nr.2969/2018/25.03.2019 a Camerei de Conturi Galati, 
Inregistrate la sediul U.A.T. Tecuci sub nr.19964 §i 19965/ 28.03.2019, precum si Raportul de follow-up nr. 
12350/28.02.2019 Si nr.12348/28.02.2019 (transmise Consiliului Local in data de 29.03.2019). 

- Adresa nr.65/09.04.2019 - prevederile art.9.5 din contractul de prestäri servicii nr.4937/14.05.2018 
pentru implementarea proiectului Scoala Prietena Ta, consultant manager ZAMFIR FLORIN JOAN P.F.A. 

- Adresa nr. 21009 din 02.04.2019, Inregistratä la Primäria Municipiului Tecuci a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenä a Persoanelor Tecuci privind analiza evaluärii activitatilor desfaurate pe 
trimestrele I si II -2019." 

Se completeazä ordinea de zi cu Dispoziia nr.350 /23.04.20 19 astfel: 
"Se completeazä punctul 12 Informäri, Interpelari, Petitii de pe Dispoziia nr.336/19.04.2019 a sedintei 

ordinare, din data de 25.04.2019, orele 16 30, In sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu urmätorul: - 
Raportul de activitate a! Primarului Muriicipiului Tecuci, pentru anul 2018." 

Nu sunt interventii 
Preedinte1e de edintä, dl CImpanu T.—" supun la vot ordinea de zi prezentatä de domnul Primar." 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea contului de executie a 

bugetului centralizat a! U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I, al anului 2019. 
Preedinte1e de edinta, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotärâre. 
DI Diaconu V. —"a vrea sä precizez i sä Intreb: De ce veniturile la 31.03 .2019 sunt 77,4% din veniturile 

d1a 3 1.03.2018?, respectiv s-au Incasat anul acesta numai 13546769 pe când anul trecut au fost 17495416. De 
asemenea, dacä vedem Ca la sectiunea de functionare  cheltuielile au fost 100%(100,36%), la sectiunea  de 
dezvoltare avem o situatie, as spune eu, destul de Ingrijoràtoare, adicä ceea ce puteam cheltui din bugetul anului 
2018, adicä 9675200 noi am cheltuit doar 533994 adicä un procent de 5, 52% dei spun cã vremea a permis sä se 
lucreze si In Tecuci chiar avem nevoie sA consumAm aceste sume, de aceea a rezultat un excedent de 1251454. In 
primul rand Ingrij orator sunt aceste venituri In scädere dei impozitele cum vedem se mresc la popu1aia 
Municipiului Tecuci. 

DI Primar -" In primul rand diferentele la 31.03 yin datoritA defalcärilor din sumele de TVA si impozitele 
pe venit care ne-au fost alocate de cätre Consiliul Judetean In valoare mai mica decât in aceeai perioadä a anului 
precedent. Aceste sume vor fi echilibrate dea lungul anului 2019 aa cum ne-a fost precizat, mai sunt diferente 
datoritä faptu!ui cä taxa de salubrizare se Incaseazä, a devenit tarif de salubrizare prin contract, de cätre 
Compania de Utilitati Publice. Cu privire la banii alocati pentru dezvoltare vreau sa vã spun cä In anul precedent 
s-au platit facturi pe acest capitol de 112 miliarde de lei vechi, bine folosind si excedentul anilor precedeni, jar o 
parte din lucräri care le avem si la acest moment cum ar fi: Bobâ!na, Elena Doamna, reabilitare, sunt lucräri care 
flu am avut executanti scoase de patru ori la licitatie si nu a venit nimeni. Am intrat din nou pe o reproiectare a 

stor obiective incercând sä facem proiectul mult mai vast pefitru cä la sumele de 300-350 mii lei sau trei 
"i1iarde lei vechi nu prea am putut face tentaritä aparitia unor firme din Tecuci sau din afarä. Sä §titi cA In jurul 
Tecuciului si in Tecuci nu sunt decât douà firme care pot executa lucràri de infrastructurä stradalä, sunt prinse cu 
lucräri In tot judeu1 Galati si Vrancea si s-ar pärea cä sumele pe care noi si obiectivele pe care noi le-am propus 
pentru executie nu au fost tentante datoritä sumelor investite. Este un lucru despre care se vorbete lipsa fo4ei de 
muncä, speram pe noile reproiectari, sà spunem aa, ca aceste obiective sä devinà mai tentante datoritä si valorii 
proiectelor." 

DI Diaconu V. —"am vazut ca cele douä lucrari mari din Tecuci, respectiv Ana Ipatescu sau Bulevardul, 
sunt Intrerupte si am inteles  cà din cauza retelelor.  Ce masuri se iau cu cei care nu executã la timp?,respectiv am 
Inteles cä ROTARI trebuie sa faca lucrarea pe Bulevard si pe Ana Ipatescu..." 

DI Primar —"sunt fficute adrese la Consiliul Judetean, la Prefectura, la Apa - Canal, noi nu suntem 
beneficiarii principali ai acestor investitii, ne-au blocat avem atitudine inclusiv la Ministerul Dezvoltärii vizavi 
de aceasta firma daca discutam de ROTARI, am avut o discutie chiar saptamana trecuta cu reprezentanii firmei 
care mi-au precizat ca imediat dupa Pate firma care are lucrarea In tot judeu1 Galati, lucrarea din judeul Galati 
este de aproximativ 160 milioane de euro, vor aduce fo4a de munca din exterior si vorbim de o sutA si ceva de 
angajai. Oricum la acest moment lucranile stagneazà In Municipiul Tecuci datoritä si fortei  de munca si de ce sa 
nu recunoatem stagneazä si datorita faptului cä stiti ultimului act normativ a crescut minimum pe economie la 
persoanele care lucreaza in constructii, sunt investitii pe fonduri europene, firmele trebuie Intâi de toate sa ii 
perfecteze documentele cu beneficiarul, cu cel care au Incheiat contractul In special. Sunt probleme Tecuciul 
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suferä, suferim pe Bulevard vrem sa terminäm, la acest moment el aratä bine mai putin  acea bretea care nimeni 
flu îi poate permite sa asfalteze la acest moment. Pe Ana Ipatescu lucrärile continua pe trotuare si terasamente, 
am gäsit deja o solutie Impreuna cu cei de la Apa si Canalizare pefltru sistemul de ape pluviale pe partea din 
stânga din direcia de mers de la Profiriu spre Furceni. Sperm In perioada urmätoare sä putem odatA cu aparitia 
unei vremi mai bune, astäzi a fost prima zi de primavara In adeväratul seris al cuvântului, sä putem rezolva si 
acest obiectiv de investitii destul de mare ZiC eu pentru cä 4km din bugetul local aproape vreo 3,8 milioane de 
lei. Suntem acolo lucràrile au pornit foarte bine pe Ma Ipätescu, poate ati  väzut cu totii  nu au mai stagnat, s-a 
pomit lucrärile si la Centrul de primiri Urgene si vom continua cu plariul de investitii pe care pe data de 13 mai 
ii vom supune spre aprobare" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza 10 voturi "pentru" si 8 "abtineri"( dl Andriuta G., dl Diaconu V., dna Dumbravä A.R., dl 

Leonte I., dna Lovin V.0., dl Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-soara Secretar, Fotache V. -" Cu 10 voturi "pentru" hotärârea a fost adoptatä". 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea utilizârii excedentulni 

bugetului local rezultat dupà Incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a 
cheltujelilor sect inn ii de dezvoltare, pe anul 2018. 

Preedintele de edinta, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotàrãre. 
Dl Primar —"aceastä sumä de 718000 lei provine din bani care ne-au intrat In conturile noastre In perioada 

20 decembrie - 31 decembrie 2018, perioadä In care nu s-a lucrat, flu s-a putut face nici o facturä, noi am fost cu 
facturile la zi cu privire la plaile facute cätre cei care au executat lucrärile In Municipiul Tecuci §i nici flu am 
avut facturi la platA si tocmai de aceea am rämas cu acei bani In cont" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotArâre. 
Se Inregistreazä 14 voturi "pentru" si 4 "abineri"( dl Andriutä G., dna Dumbravä A.R., dl Leonte I., si dl 

Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. -" Cu 14 voturi "pefltru" hotàrârea a fost adoptata". 
Se trece la punctul 3 al ordinji de zi: Project de hotârâre privind indexarea impozitelor si taxelor 

locale care constau Intr-o anuinitã sumã In lei san care sunt stabilite pe baza unei anumite sume In lei. 
Preedintele de edinta, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotàrâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 14 voturi "pefltru" Si 4 "abtineri"( dl Andrii4ä G., dna Dumbravä A.R., dl Leonte I., si dl 

Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. -" Cu 14 voturi "pentru" hotArârea a fost adoptatä". 
Se trece la punctu! 4 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind actualizare P.U.Z aprobat cu 

H.C.L. nr.254/2014- P.U.Z. fosta U.M. 01589 - strada Gheorghe Petracu, Municipiul Tecuci. 
Preedintele de edinta, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotärâre. 
Dl Diaconu V. —"noi am avut o discutie mai ampla la comisie, problema este In felul urmätor: In schitele 

care apar se schimba regimul juridic al terenului, adicä din domeniul public sä devina domeniul privat. In vechiul 
PUZ o parte din terenuri inclusiv cele pe care am avut mai multe discutii cu acele magazine care erau In public si 
urma sa treaca In privat acum apar pe acest PUZ In domeniul privat, de fapt toata zona apare In domeniul privat 
inclusiv terenul pe care urma sä se construiascä Spitalul, inclusiv terenul pe care existä acea fundatie In litigiu 
deocamdatà pentru Campus si In vechiul PUZ nu toate erau In privat. Din ce am Inteles  de la domnul Arhitect 
Sef Si as vrea sa intervinà In plen In sedintd s-a discutat ca aceasta este de fapt o reglementare trecerea din public 
In privat urmànd a se face ulterior printr-o noua hotärâre de consiliu, daca am inteles  bine, dar as vrea sa 
precizeze dunmealui ca sä ne lämurim mai bine. Problema care se pune este cä vroiam sä stim daca exista sau nu 
un studiu pentru acest Spital, daca s-a platit acest studiu si când considerati ca o sä se termine litigiul referitor la 
Campus?" 

Dl Primar —"vizavi de litigiu eel mai bine và poate räspunde donmioara Secretar, eu nu am cunotinta cä s-
ar fi finalizat acel litigiu cu Campusul" 

D-soara Secretar, Fotache V. - "pe civil s-a terminat, este dosarul penal" 
Dl Diaconu V. —"regimul juridic, ma refer la teren Ca discutäm despre PUZ acuma" 
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D-oara Secretar, Fotache V. - "Se stabiIete prin hotarãre a Consiliul local, PUZ-ul flu stabilete decât 
destinatia terenurilor respective". 

Dl Djaconu V. —"noj acuma putem face ce vrem cu fundatia aceea?" 
D-oara Secretar, Fotache V. - "pânä flU se terminä dosarul penal flu". 
Dl Diaconu V. -" j cu studiul de fezabilitate de la Spital?" 
Dl Primar —"studiul de fezabilitate la Spital nu a fost fàcut un studiu de fezabilitate acolo ci un studiu fàcut 

de o firma un studiu de prefezabilitate, flu a fost achitatä nici o sumä de bani pentru acest studiu si dacA doriti sä 
vi se raspundä in scris ca sä putem discuta concret pe document putem sä facem si acest lucru. Nu s-au plätit 
Studii de fezabilitate pentru Spital, s-au fcut schite, circuite a unui bolnav stim cam cum ar trebui sä arate, repet 
totul va putea fi pus in practicä am avut intâlniri inclusiv astäzi cu privire la o eventualä finantare, cà o finantare 
de la bugetul local nu este posibila, o finantare pe un Imprumut a PrimAriei Tecuci flu se poate face decât in 
limita bugetului pe care 11 avem, sursele de finantare trebuiesc cäutate In altä parte. Cu privire la ceea ce se poate 
face acolo prifi PUZ, atât In PUZ-ul vechi cat si In PUZ-ul nou pe terenul unul institutii si servicii, pe terenul doi 
locuinte colective si un teren trei institutii si servicii" 

Dl Diaconu V. —"In principiu eu am discutat la comisie cu domnul Arhitect Sef si mi s-a spus cã In 
principiu nu trebuia poziionat nici o clädire propriu-zis ci numai reglementarile care se fac pentru zone de 
acestea un teren unu, un teren doi si un terefl trei, ulterior dacä nu se mai face Spital se poate face Scoald sau 
Bisericä, deci nu este obligatoriu prin ..." 

Dl Primar —"s-a stabilit un regim de Inaitime" 
Dl Diaconu V. —"da, numai regimul de Inaltime, se crete regimul de Inaltime de la P+2 la P+4 propriu-zis" 
Dl Primar —"gândindu-ne In primul rand pentru cä apar aceste denumiri de locuinte colective, deci biocuri" 
Preedintele de edinta, dl CImpanu T.—"doriti sä intervenii cu ceva?, lmuriri" 
Dl Arhitect Sef, Crãciun V. —"lAmuriri in privinta a ceea ce Inseanma reglementäri urbanistice si ceea ce 

legiferai dunmeavoasträ prifl sedintele de consiiiu. Reglementäriie urbanistice Imi spun ce pot construi pe zona 
respectiva, dar farä legiferarea in Consiliul nu se poate face riimic §i vA dau im exemplu, dacä se dorete 
schimbarea reglementarilor pe o zonä pot face lucrul acesta dar numai prin modificarea PUZ-ului aa cum am 
fficut acuni pe zona de sud a PUZ-ului vechi. Aceastä schimbare de reglementhri urbanisticä se poate face de 
când am inceput cam de un an §i ceva, In momentul In care apare o investitie si pot sà fac o investitie si 
dumneavoasträ decideti puteti In maxim o lunä de zile sä faceti aprobare, sa 1egiferai, dar dacà schimb trebuie sä 
schimb prin PUZ cä numai prin PUZ poti sä schimbi reglementare de proprietate privata sau proprietate publicä 
ar duce un timp de cel putin  un an si jumatate, ceea ce nu stiu dacA un investitor poate sa mai atepte un an si 
jumätate cä el poate sa vina sa facä o investitie cu functiunea pe care o permite Planul Urbanistic dar nu am 
proprietate, respectivul este proprietate privatä sau proprietate publicã" 

Dl Papuc P. -"Intreb, fiindcä nu stiu, In PUG se prind aceste PUZ-uri mrunte care sunt" 
Dl Primar —"obligatori" 
Dl Arhitect 5ef, Craciun V. —"reglementarile care se vor face In PUG-ui nou pe care vi 1-om prezenta 

cuprind aceste modificAri ale PUZ-ului de la Unitatea Militarã,ce va pot spune este cä PUG-ui actual nu a primit 
nici o modificare din PUZ-urile facute In timpul dinainte. Reglementarile urbanistice flu au fost modificate de 
catre PUZ-uri" 

Dl Primar —"au fost mai multe?" 
Dl Arhitect 5ef, Craciun —"da, deci ceea ce am gasit" 
Dl Papuc P. -"dacä erau mai multe care sunt valabile?" 
Dl Arhitect Sef, CrAciun —"flu sunt valabile ca flu au avut modificare acele PUZuri" 
Dl Diaconu V. —"sa spunem ca pânä la sfâritul anului aprobam acest PUG, si pentru anuniità zonA trebuie 

sä schimbàm reglementarile, putem face un PUZ ulterior?" 
Dl Arhitect 5ef, Craciun —"exact pe zona respectiva. Au mai fost Intrebäri aduse legate de acest lucru de ce 

nu poti  sa modifici, sau de ce flu poi Incadra astazi In PUG anumite reglementari pefltru ca flu se pot face 
reglementari pe PUG atâta timp cat In tesutul urban pe straziie respective existä proprietati private cu P+1 marea 
majoritate, deci peste 70%. Un investitor ia o parcela o suprafatä mica si vrea acolo sä construiascä un P+4 chiar 
dacä sunt si zone de servicii, nu poti  pentru ca In zona respectiva sunt acele constructii de P+ 1 maj oritatea si este 
zona de locuinte, voi merge pe zona de locuinte daca suprafata solicitata de investitorii rèspectivi pentru 
modificarea regimului de Inaltime va putea permite constructia unor astfel de clädiri mai Inalte reglementarile se 
vor putea face printr-un nou PUZ pe zona respectivä, In cadrul PUG-ului" 



DI Diaconu V. -" dar In principiu noi trebuie sä reglementam clädiri mai Inalte pentru anumite zone sA 
zicem aa. AdicA ceea cc s-a Intâmplat acum 20 de ani si aveam acolo P+2 poate Ca la ora actualä trebuie P+4 
cum am schimbat si acuma reglementarea de la P+2 la P+4 pentru cä s-ar putea sa existe o suprafaa mare de 
teren pe care era doar o casä si un investitor vrea sA facä un bloc si dacä se preteazä pentru zona respectivä" 

DI Arhitect Sef, Cräciun —"Cu toate reglementarile necesare se face un PUZ pe zona respectivà si se ridicä 
in Inaltime. Normal cä In zonele de dezvoltare aa cresc, aceste reglementari fac ca dezvoltarea sä flu fie haoticä 
Intr-un tesut urban ca Tecuciul care este medieval" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se InregistreazA 14 voturi "pentru" i 4 "Impotrivä"( dl Andriutä G., dna Dumbravä A.R., dl Leonte I., si 

dl Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 14 voturi "pentru" hotärârea a fost adoptata". 
Se treCe la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind acceptarea ofertei de donatie  a until 

imobil fàcutä de Patrichi Roxana-Irina i inventarierea acestuia In domeniul public al U.A.T. Municipiul 
Tecuci. 

Preedintele de edintä, dl CImpanu T.— dã citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 

' D-soara Secretar, Fotache V. - " Cu 18 voturi "pentru" hotärârea a fost adoptatä" 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotârâre privind modificarea protocoalelor de 

predare-primire a locuintelor Incheiate Intre Municipiul Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu 
Tecuci. 

Preedinte1e de edintä, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotArâre. 
Se inregistreazã unanimitate de voturi "pentru". 
D-oara SeCretar, Fotache V. -" cu 18 voturi "pentru" hotärârea a fost adoptatã" 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotàrâre privind acordul Consi!iului Local in 

vederea Inchirierii nnui spatiu  apartinând domeniului public a! U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat In 
administrarea Spitalului Municipal "Anton Cincu". 

Preedinte1e de edinta, dl CImpanu T.— dä Citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrâre. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 

"-.- D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 18 de voturi "pentru"hotärârea a fost adoptatä" 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotArâre privind modificarea Anexei nr.5 la H.C.L. 

nr.96 din 15.05.2017 privind darea In administrare a Serviciului de administrare prin gestiune directà 
càtre Societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L., aprobarea Regulamentu!ui Serviciulni de 
Salubrizare a caietului de sarcini si a indicatorilor de performantä Serviciului de Salubrizare. 

Preedintele de edintä, dl CImpanu T.— dä Citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazã unanimitate de voturi "peritru". 
D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 18 voturi "pentru" hotärârea a fost adoptata" 
Se trece la punctul 9 al ordinui de zi: Proiect de hotärâre privind transmiterea In administrarea 

Directiei de Asistentá Socialä Tecuci a mini autoturism DACIA DOKER 1,5 75 cp.. 
Preedintele de edintä, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
DI CImpanu T .- "este ceva greit aici la capacitate cilindricà care este de 1500" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 18 voturi "pentru" hotärârea a fost adoptatä" 



Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Project de hotäráre privind aprobarea vânzArii prin licitatie 
publicA a unui bun mobil - Dacia Logan, apartinând domeniului privat al Municipiului Tecuci. 

Preedintele de edintà, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotärâre. 
Dl Diaconu V. —"sa comunicati si celor de la Curtea de Conturi cä flu se poate vinde o mainä cu preul 

acesta am pierdut vreo 6-7 luni Incercând sa o vindem la dublu cat face, oricum evaluarea este cam mare. Am 
spus de atunci cã flu poate o maiflä sa se vândä dupä trei ani dublu cat este nouä" 

Dl Papuc P. -"de ce o viflde?" 
Dl Diaconu V. —"este maina cumpãratä de domnul Tuchel". 
Dl Papuc P. -"la ce a cumpärat-o dânsul? Ca a fost bunä" 
Dl Primar —"flu prea a fost legal, nu puteam lua a patra mainA fiindcä flu aveam voie decât cu trei 

autoturisme" 
Dl Papuc P. -"flu a fost legal dar v-ati  folosit" 
Dl Diaconu V. —"mai sunt niste ATV-uri" 
Dl Primar —"ATV-urile sätiti cä sunt folosite la acest moment la deszapezire. ATV-urile pot fi folosite 

sunt Inmatriculate si s-a fut ITP tot partea mai proastä este cä cu ceea ce trebuiau ele sà fie utilate, mA refer la 
acele lame, flu erau cele originale" 

Nu mai sunt iflterVentii. 
Se supune la vot proiectul de hotArâre. 
Se InregistreazA 14 voturi "pentru" i 4 "abineri"( dl AndriutA G., dna DumbravA A.R., dl Leofite I., si dl 

Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 14 voturi "pefltru" hotArArea a fost adoptata". 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Project de hotArâre privind acordarea a 300 de metri pAtrati 

de teren, In folosintä gratuitA, tinerilor care doresc sA-i construiascä locuinte, In conformitate en 
prevederile Legii 15/2003. 

Preedintele de edintA, dl CImpanu T.— dA citire proiectului de hotArâre. 
Dl Primar -" flu cred cA vreo municipalitate ar fi contra acordArii a 300mp pe Legea nr. 15 pefltru 

persoanele care îi doresc sA-i construiascA o locuintA, dar acest lucru trebuie facut coreCt si legal In 
conformitate cu Legea statului Roman. Am sA vA citesc din proiectul oamenilor Cu experienA care 1-au fa- cut 
"Project de hotArAre - acordarea a 300 de metri pAtrai de teren, in folosinta gratuitA, tinerilor care doresc sA-i 
construiascA locuinte, In confon-nitate cu prevederile Legii 15/2003, HotArAte: Articolul 1. Se aprobA trecerea 
din domeniul public in domeniul privat a terenului de 1.7 hectare a fostelor unitAi militare, identificat cu 
numArul cadastral str. Gheorghe Petracu im64-66" pAi care este proiectul? Spunei-mi care este proiectul? On 
dAm 300, ori Il treCem din public In privat hotarâti-vA, ati  fost initiatori, vA rog frumos sA Imi rAspundei. Deci 
avem o suprafaA de 1,7 ha pe care dumneavoastrA o sa o ImpArii in 300 sa vedem cam câte familii pot beneficia 

acest lucru, cred cA vreo 56 si presupunem ca acest calcul a fost In avantajul tinerilor in special aa cum 
suneti dunineavoastrA si In avantajul proprietarilor de drept acelei locatii,  deci sA avem un beneficiu In urina 
acestui lucru, tin dublu beneficiu sA spunem aa. deci, dacA pe Legea nr. 15, 12 lurii trebuie sA ateptAm dcci flu 
luAm nici un ban taxe si impozite, doi ani dureazA constructia  pânA ajunge sA luAm un impozit pe clAdirea 
respectivA, deci trei ani Deci noi trei ani pAmantul poate sA rmânA aa farA nici o problema exemplu elocvent 11 
avem In Cartierul Tineretului si nu numai In BAlcescu. V-ati  fàcut un calcul care era catigu1 municipa1itAii intr-
un astfel de caz?" 

Dl Leonte I. -"câtigu1 nostru, dacA Imi permitei, este mai important ca acel teren sA rAmAnA tecucenilor 
decât sA 11 vindem cu intentia si directia pe care a fost..." 

Dl Primar —"stimate domn, acolo se dezvolta o zonA industrialA In care U.A.T.-ul câtiga 1,2 milioane de 
euro plus impozite la firme, plus impozite pe teren si clAdire, plus cA veneau cu peste 150 ci spunea 180 locuni de 
muncA pe calculul ion. Haideti sA spunem cä nu erau 180 ci 100. Unde era câtigu1 U.A.T.-ului?" 

Dl Papuc P. -"distrugeam atâtia comercianti din ora." 
Dl Primar —"Tecuciul flu este un oras care îi Inchide porile dezvoltärii, pentru cA atunci nici un om flu va 

veni la Tecuci. Eu vreau totui sa vA maispun cA pe Legea nr. 15 noi trebuie sA avem utilitati acolo si ma refer la 
gaz, apa si canalizare. Am sA yin cu punctul de vedere al Secretarului U.A.T.-ului care spune in felul 
urmAtor:"Subsemnata Fotache Valerica —secretar UAT In baza prevedenilor art. 48 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica localA, repubiocata In 2007, cu modificArile si completarile ulterioare formulez 
prezentul punct de vedere referitor la legalitatea "Proiectului de hotArâre privind acordarea a 300 de metri patrati 
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de teren, In folosinta gratuitä, tinerilor care doresc sä-i construiascä locuinte, In conformitate cu prevederile 
Legii 15/2003. 

Potrivit Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativA, art. 13-14, prevede cä proiectul de act normativ trebuie 
corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelai nivel, cu care se aflä In conexiune si cä 
numai reglementarile de ace1ai nivel si având acelasi object se cuprind, de regulä, Intr-un singur ,  act 
normativ, ori In sped de fapt titlul proiectului este acordarea de teren in baza Legii nr. 15/2003, jar la 
articolul 1 se prevede trecerea terenului din domeniul public in domeniul privat. 

Precizez cä trecerea unui bun imobil din domeniul public al unei unitäti administrative-
teritoriale In domeniul privat al acesteia, constituie o actiune  juridicä diferitä fata  de  actiunea  juridicä - 
stabilirea destinatiei unui imobil, find reglementatä de Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al 
proprietätii publice, republicata cu modificärile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr. 287/2009 
privind codul civil, republicata, cu modificärile si completärile ulterioare. Mentionez cã aceste douA acte 
normative nu sunt precizate In preambulul proiectului de hotarare. (art. 10 din Legea nr. 213/1998 si art. 858 
i urmätoarele din Legea nr. 287/2009 privind codul civil). 

In concluzie, cele douä acliuni  juridice, trecerea din domeniul public In domeniul privat si respectiv airibuirea 
gratuita a terenului In baza Legii rir. 15/2003 nu pot fl reglementate prin acelai act normativ. 

Un alt aspect de nelegalitate al proiectului de hotArâre 11 constituie acela cä Legea nr. 15/2003 prevede cA 
atribuirea gratuitä a terenului se face cu respectarea prevederilor urbanistice prevzute de legea speciala, In 

\,etä, Legea nr. 50/199 1, republicata, cu modificärile si completarile ulterioare. Art.2 din Legea 50/1991: (1) 
Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza cäruia este 
permisa executarea lucrärilor de constructii corespunzätor mãsurilor prevàzute de lege referitoare la 
amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor. 

Autorizatia de construire se emite In baza documentatiei pentru autorizarea executhrii lucrarilor de constructii, 
elaborate In conditiile prezentei legi, In temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, 
avizate si aprobate potrivit legii, ori aa cum bine stiti, conform PUZ-ului din zona fostei unitäti militare, 
destinatia acelei parcele de 17,500 mp este pentru servicii si locuinte colective. Aprobarea acestui proiect de 
hoträre implied modificarea PUZ-ului pentru zona respectivA, alte avize si alte acorduri - ceea ce cauzeazä 
costuri suplimentare In sarcina UAT —ului. 

De asemenea, mentionez  cA iniiatorii nu mi-au solicitat consultantä de specialitate In telmo-redactarea 
proiectului de hotärre. 

Avand in vedere aceste aspecte de naturä juridicä, coroborate cu aspectele de ordin tehnic precizate in 
raportul de specialitate, consider cä proiectul de hotärâre flu Indeplinete conditiile de legalitate, fapt pentru care, 
In baza prevederilor art. 48 alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificàrile si completarile ulterioare, 
in cazul In care veti  aproba acest proiect, nu voi contrasemna de legalitate aceastä hotrãrea" 

DI Diaconu V. —"cred Ca punctul acesta de vedere trebuia pus la mapa consilierilor, aa mi se prea corect. 
Acuma eu zic cä consider cä colegii mei si In general noi ca si consilieri nu suntem juriti si conform Legii nr. 
215 avem Aparat propriu de specialitate al Consiliuiui local si In ceea ce privesc proiectele de hoffirári noi 
trebuie sä privim mai mult oportunitatea si nu legalitatea pentru cä In principiu In relatiile de legalitate chiar si 
cele tehnice trebuie sä fim sprijinii de Sefii de servicii si de juriti. Acuma tinând cont de toate cele care s-au 
spus, eu consider cA dacà era aa proiectul nu trebuia trecut pe ordinea de zi" 

DI Papuc P. -"exact" 
DI Diaconu V. —"noi am mai avut un proiect pe ordinea de zi pe care am Incercat sA Ii promovàm la care 

bineInteles nu am primit nici un räspuns, cel cu Asociatiile dacä vä aduceti aminte, In general suntem impiedicai 
sa facem proiecte de hotärâri si nu ajutai ceea ce cred eu cä nu este In interesul comunitatii pentru cA si noi am 
fost alei si avem si noi nite voturi In spate. Ca o remarcä eu as vrea sä Inchid aceastä discutie, as vrea sà 
primim pentru data viitoare o situatie cu terenurile toate care au fost date in Cartierul Tineretului si sä facem un 
inventar corect si sa vedem In Cartierul tineretului care este situatia a fiecãrui bc care a fost atribuit si dacä acolo 
toti au respectat legea sau dacã mai sunt acolo disponibile bocuri pentru tineri. Al doilea punct de vedere pe care 
Ii am, mai avem o situatie un cartier väd pe care nu 11 ia nimeni In seamä cel de pe Lascarov unde se construiete 
total haotic si la un moment dat cineva o sa trebuiascä sA reglementeze si situatia urbanisticä de acobo, fàrã 
utilitati. Nu cumva acolo mai existä locuri poate cä pentm tineri? Anumiti tineri cà flu conteazä etnia si stiu cä 
era in discutie, noi am fficut o discutie mai ampla dupä inflintarea Cartierului Tineretului când eram consilier In 
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mandatele trecute, referitor la strada Väleni, dacA flu ma Ine1 era o zonä care ulterior trebuia sä fie dezvoltatä 
exactpentru a fi atribuitá i spun eu cä era mai indicatA ca i solutie pentru case. Acuma Tecuciul flu se poate 
dezvolta numai cu case si pe orizontalã, cum am vãzut si la Unitatea Militarã poate cä Tecuciul ar merita pâna la 
urmä sa fie municipiu si sä se dezvolte pe verticalä, adicà sà construim si blocuri P+4 cum am aprobat si In PUZ. 
Cred cä situatia din zona Lascarov ar trebui odatä si odatä adusä ha cunostintã Consiliului Local sä vedem si noi 
câte de fapt ce suprafaa avem acolo, câtä este ocupata legal, care este situatia intabulärilor, ce strAzi sunt pentru 
cä fiecare a facut sträzi acolo cum a vrut probabil dacä vine o mainä de pompieri s-ar putea sä flu intre pe toate 
sträzile de acolo. Recunosc cã flu am mai fost de mult pe acolo dar tot venind discutia aceasta cred cä mai avem 
multe zone de rezolvat Inainte de a mai crea un cartier. Cred cä prima datai prima data ati  väzut diferite postäri 
cu Cartierul tineretului in care noroiul ajunge pânä la genunchi si cunosc situatia destul de bine cä am si eu 
câteva cunotinte acolo si vina principalã In ultimul timp este si a celor care lucreazä acolo introduc canalizare, 
dar efectiv acolo nu s-a mai intervenit nici astä iarnA nu s-a dat un greder acolo, flu s-a dat o lamä" 

Dl Primar —"cu privire la acele spaii si locuri din muruicipiul Tecuci prin Dispoziia Primarului existä o 
comisie care inventariazä aceste locuri rämase libere, sau celor care le-a fost atribuite flu au respectat Hotärârile 
Consiliului Local. Vreau sä vA spun cä se lucreazä Inca la acel material eu 11 am pe birou Intr-o anumitä formä sä 
titi cä In Cartierul Tineretului exista locuri care putem In once moment de comun acord cu dumneavoastra, doar 

cu hotàrârea dunineavoasträ si propunerile tuturor sã putem sä le dam tinerilor, mai sunt locuri si In Nicolae 
Bälcescu. Cu privire la situatia din Cartierul Tineretului eu sper din tot sufletul sa avem o remediere acolo In 
a t an, greder a fost pe Tineretului numai cä flu vreau sà fac räu vizavi de firma Rotari oamenii sunt însä total 
negätii pentru executia  de lucrari de instalatii tot pamântul excavat a fost aruncat pe drumurile pietruite jar la 
prima ploaie s-a fficut o mocirlä de nedescris acolo jar unicul lucru care se putea face cum am thcut la CFR este 
decopertat dar flu numai 10 cm costurile sunt extraordinar de man. Speram ca pâna la sffiritul anului sa avem o 
atitudine acolo, o implicare In Cartierul tineretului. Imi doresc din tot sufletul ca cei de la Rotari sa ne ofere si 
spaiu de lucru acolo si sa termine o parte din stradutele macar pe partea din dreapta" 

Dl Diaconu V. —"acolo sunt tineri cu copii care merg la coalä" 
Dl Primar —"noi am avut inclusiv si avem un project cu un pdrculet de joacä acolo cum am alocat deja de 

anul trecut o suma de 30000 lei, eu sper ca in perioada urmãtoare sa putem dezvolta si aceastä zona pentru ca 
este destul de importantä. Cu sigurana eu spun cä undeva pâna la 20 mai putem sä punem un inventar clar a 
tuturor spaii1or care pot fi ocupate pe Legea 15 si nu numai pentru 50 de tineri" 

Dl Leonte I. -" Domnul Pnimar, vizavi de prezefitarea pe care a-ti  fficut-o legatä de project am Inteles  si 
cum a spus si domnul Diaconu cã flu avem Aparat de specialitate". 

Dl Primar —"aveti Aparat de specialitate". 
Dl Leonte I. -"chiar dacä am depus o cerere in numele consilienilor flu am fcut-o nicidecum In lipsä de 

aitceva, o sa avem grij a de acum ca atunci dacä pe urmatoarea perioadä a maridatului sa apelam la serviciile altor 

'- Dl Primar —"dar nu ati  apelat Ia serviciile juridice de la Consiliului Local?" 
Dl Leonte I. -"nu, ar fi trebuit sä ateptam 30 de zile sau de la data depunerii pâna astäzi ca In sedinta 

publica sa spuneti 2, 3, 4 lucruri care sa le folositi" 
Dl Primar —"au fost Regale?" 
Dl Leonte I. -"nu au fost ilegale, dar acest project putea fi retras" 
Dl Primar —"dar dumneavoasträ nu stiati PUZ-ul de la Unitatea Militara?" 
Dl Leonte I. -" tiam PUZ-ul de la Unitatea Militarä" 
Dl Primar —"a fost pe mandatul trecut aprobat In 2013" 
Dl Leonte I. -"tiu, dar aceasta initiativä..." 
Dl Primar —"dumneavoasträ flu va faceti lectiile si eu sunt vinovat?" 
Dl Leonte i. -"flu am spus de dumneavoastra" 
Dl Primar —"si dumneavoasträ aveti  acces la informatii donmul consilier, ca flu o faceti..." 
Dl Leonte I. -"deci o sã apelam la serviciile altorjuriti pefltru a putea promova un proiect de hotärâre ca sä 

Indeplineasca conditiile. Scopul flostru a fost, dumneavoasträ ati  fa-cut o prezentare a PUZ-ului, dar era foarte ca 
terenunile UAT —unilor sa fie pastrate In proprietatea publica pentru o eventuala dezvoltare corectä §i coerenta 
peste 2,3, 5, 7 ani" 

Dl Primar —"domnul consilier pot sä va pun o Intrebare: un project care nu este initiat de mine puteam sa Ii 
retrag eu?" 
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DI Leonte I. -"flu". 

DI Primar —"si atunci ce vorbiti domnul consilier". 
DI Andriuta G. - "vroiam sa yin sä completez colegii mei, n-am putut veni de câtiva ani la Legea 15 pefltru 

cä am Inteles cA deja s-au completat multe cereri la noi In municipiul Injur de 500". 
DI Primar —"de unde aveti informatia?" 
DI Andriutä G. - "de la Primärie, de la servicii". 
DI Primar —"este o informatie eronatä, vä rog frumos sa fo1osii serviciile care vä pot da informatii 

corecte". 
DI Andriuta G. - "faptul cä tinerii notri tecuceni multi din cauza nevoilor sociale pe care le au päräsesc 

municipiul si unii imbätrãnesc eu cred cä ar trebui sä ne gndim la una din zonele de cartier sA Ii putem sä Ii 
oprim in a rämne In Tecuci" 

DI Viceprimar, Pintilie D. -" cu sigurana tinerii au plecat cA..." 
DI Primar —"au väzut unele lucruri doninul Andriuta.. .". 
DI Andriutä G. - "In viitor poate o sä ne gndim pentru acele utilitäti, cred cä cel mai bun bc pentru 

utilitati be avem la Unitatea MilitarA si este o zonä de prioritate" 
Dl Papuc P. -"consider cã domnul Primar nu trebuia sa treacã pe ordinea de zi acest proiect, iar domnioara 

Secretar ca om de specialitate ati  scris o polologhie de articole §i puteai sä flu treceti acest project aici, i-am spus 
colegului Ca nu trebuia sä facem decât expunerea de motive jar Compartimentul de specialitate din Primärie sa 
fproiectul". 

DI Viceprimar, Pintilie D. —"domnioara Secretar cine poate retrage proiectul de pe ordiriea de zi?" 
DI Papuc P. -"ne-ati anuntat cä nu este corect?" 
D-soara Secretar, Fotache V. —conform art. 48, alin 1 din Legea nr.215 opinia motivatä a Secretarului..." 
DI Papuc P. -"retragem proiectul de pe ordinea de zi" 
D-oara Secretar, Fotache V. —"se prezintä In sedinta Consiliuiui Local, art. 48, alin.1" 
DI Viceprimar, Pintilie D. —"ce s-ar fi intâmplat dacä dumneavoasträ nu ati  fi introdus pe ordinea de zi 

proiectui dumnealor?" 
DI Papuc P. -"trebuia sa anuntati  cã flu este legal, de asta sunteti..." 
D-oara Secretar, Fotache V. —"avei raportul de specialitate unde spune clar cä flu Indep1inete conditiile 

de legalitate" 
DI Papuc P. -"am väzut. Retragem proiectul de pe ordinea de zi" 
DI Croitoru C. —"am o Intrebare pentru colegii de la PNL legat de proiectul de la Legea 15 ideea este de ce 

flu 1-au propus in mandatul trecut?" 
DI Papuc P. -"o sA venim In mandatul care vine". 
Nu mai sunt interventii. 
Preedintele de edinta, dl CImpanu T.—"domnioara Secretar mA informeazA cA nu poate fi retras In 

mentul acesta astfel supun la vot proiectul de hotArâre" 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se InregistreazA 4 voturi "pentru" "( dl Andriuta G., dna DumbravA A.R., dl Leonte I., si dl Papuc P.) §i 

14 "abtineri". 
D-oara Secretar, Fotache V. - "proiectul de hotArâre flu a fost adoptat" 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: InformAri, interpelAri, petitii. 

Preedinte1e de edinta, dl Cimpanu T.— dA citire "- Raportul de activitate al Primarului Municipiuiui Tecuci, 
pentru anul 2018." 

DI Primar —"flu vreau sA tin prea mult pe domnii consilieri si vreau sA vA spun foarte clar sunt lucräri Incepute 
i finalizate In propo4ii de 90% cum ar fi: str. Stefan cel Mare, finalizat 100% este amenajarea pe verticalA a 

zonei ANL, finalizat 100% este str. Joan Tau, finalizat 100% este str LibertAtii, avem cam in propo4ii de 60% 
realizat str. Ana IpAtescu, 100% acoperiul de la Piata de zarzavat pe o suprafatA de 3 000mp cea mai importantA 
suprafatA a SocietAtii Piete Prest Tec, ne-am implicat In sistemul sanitar in anul 2018 cu o investitie destul de 
majorA, administratiile precedente nu-mi aduc aminte sA o fi facut, undeva la 2,2 milioane de lei vom continua 
aceste inyestitii din sistemul de sAnAtate. Ne-am implicat In reamenaj area si igienizarea scolii "Dimitrie 
Sturdza",ne-am implicat la coala Elena Doamna, ne-am implicat la coala nr. 6, GrAdini;a de la "Dumbrava 
MinunatA" ati  vAzut aratA cu totul altfel vorbim de alei asfaltate, spatii  cu gazon si flori, acoperis pentru 
eficientizarea agentului termic am coborât tavanele si nu numai. Pe sistemul de sAnAtate vom continua la sectia 



pediatric investitia atât a noasträ, flu am spus nimic de investitia noasträ acolo, aläturi de fbi au venit si persoane 
care au dorit sA investeascä acolo, lucrurile merg foarte bine, In perioada urmätoare vom amenaja acolo si un 
parculet de joacä si o gradina cu flori. Eu spun cä anul 2018 a fost unul pun cu investitii din bugetul local, am 
semnat si suntem In implementare cu 11 proiecte europene de peste 44 milioane lei sumä care ataCä atât asistentä 
socialä, sistem de Invätamant si reabilitärile vorbim de clädirile proprietatea U.A.T.-ului cum ar fi: Directia de 
Asistenta Socialä, Evidenta Populatiei, Intr-adevàr am dus mai departe nite teme de proiectare am putut sA 
refacem proiectele, am fàcut proiectul tehnic si am obtinut finantare si eu spun cä Câtigul sau câtigatorul 
principal este Municipiul Tecuci. 

Urmeazä In etapa urmätoare, sper ca undeva la sfâritul Iunii julie sä avem pe PrimArie si she1ä pentru 
Reabilitarea termicä a Primàriei Municipiului Tecuci, tot la acea data speram ca lucrriIe de exercitiu bugetar 
2020 si Liceul Industrial "Elena Caragianii" si ca informare dacã nu ati  primit-o sau nu o cunoateti am intrat In 
evaluärile finale pentru investitiile de 15 milione de lei pentru Colegiul National  "Calistrat Hoga". 

Eu spun cä s-au facut eforturi poate nu aa cum ne-am fi dorit Cu toii, ne vom Continua aCtivitatea tot In 
acelai ritm alert cu siguranä ne vom vedea in Cartierul Satu Nou, Tineretului, Cartierul CFR vom Continua cu 
conducta de gaz In cartierul NiColae BãlCesCu §i Satul Nou, vom fi in Cemicari prezeni, va aparea cu siguranä 
i Piaa de en-gros de la CerniCari pentru Ca suntem nevoiti sa faCem acest lucru, lucrurile acolo au devenit destul 

de Complicate cei care ComerCializeazä in acea zonä creezã ceva probleme si toCmai de aceea vom hotãrâ in 
perioada imediat urmàtoare ca Piete Prest Tec sa preia si aceastä Piata. Eu spun cä In maxim douä luni de zile sä 
5( ida ceva si In acea zona. 

Treau sa Inhei CU un singur lucru tot cc am realizat sunt lucruri pe care le si prezentäm, avem si doCumente, 
nu este meritul Primarului, flu este meritul nimänui Ci este meritul Intregii echipe care dorete intr-adevàr sA fie 
aproape de oameni" 

Nu sunt interventii 
Preedinte1e de edintä, dl Cimpanu T.—"avem la mapä si: 
- Adresele nr.1364/2018/25.03.2019 Si nr.2969/2018/25.03.2019 a Camerei de Conturi Galati, Inregistrate la 

sediul U.A.T. Tecuci sub nr.19964 si 19965/ 28.03.2019, precum si Raportul de follow-up rir. 12350/28.02.2019 
si nr.12348/28.02.2019 (transmise Consiliului Local in data de 29.03.2019). 

- Adresa nr.65/09.04.2019 - prevederile art.9.5 din contractul de prestäri servicii nr.4937/14.05.2018 
pentru implementarea proiectului Scoala Prietena Ta, consultant manager ZANFIR FLORIN JOAN P.F.A. 

- Adresa nr.21009 din 02.04.2019, Inregistrata la Primäria Municipiului Tecuci a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci privind analiza evaluärii activitatilor desfaurate pe 
trimestrele I sill -2019." 

Nu sunt interventii. 
Preedinte1e de edinä, dl CImpanu T.—"trecem la : Interpelari" 
Dl Croitoru C. —"a§ vrea sä 11 Intreb pe domnul Primar, aa cum a spus de acea Piata de la Cernicari, dacä 

\a sä ne dea mai multe detalii" 
Dl Primar —"la acest moment existà doar un proiect fficut de cei de la investitii. Piata va avea o suprafaa de 

160 pe 100, gard de plasa, intr.ri1e si ieiri1e vor fi dinspre Cernicari nu din Cuza Vodä" 
Dl Diaconu V. —"este zona aceea care a mai fost ameriajatä?" 
Dl Primar —"nu, este exact pe partea dreapta din directia Centru —Matca" 
Dl Papuc P. -"este deja umplutura fcutä acolo" 
Dl Primar —"eu spun cä este In avantajul tuturor ceea cc vä pot spune despre Piata este cä tecucenii vor 

avea intrare gratuitä acolo, vor putea sä-i vanda marfa in 1inite, protejai" 
Dl Croitoru C. —"doar teCucenui?" 
Dl Primar —"cäutäm cadrul legal de a sprijini producatorii din Municipiul Tecuci" 
Dl Papuc P. -"in primul rand, donmul Primar expirä mandatul si dumneavoastra Inca nu ati  stabilit o said 

de consiliu pentru consilieri, macar asta sA o faceti In mandatul acesta" 
Dl Primar —"vä promit Ca in mandatul urmator ye-ti  avea douä". 
Dl Papuc P. -"este ruine domnule, la nivel de municipiu consilierii sä nu poatA sa aibä audiente, sa aibä o 

said de consiliu. Eu sunt la al patrulea mandat toti  Primarii au creeat si ei e obligatoriu pentru dumneavoastrA cä 
noi avem audiente cu oamenii din oras si nu avem unde, am venit de vreo doua ori si era ocupat acolo. Nu 
trebuie avut acces numai consilierii, avem in discutii cu cetatenii chemam pe cei din Primarie cu acordul 
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dunineavoasträ ca sã ne dea relatii vizavi de dorintele si doleantele br, aa cä vreti  flu  vreti  se inträ In campanie. 
Vizavi de inventar, eu 1-am solicitat de mutt inventarul cu spaii1e pentru Legea 15" 

DI Primar -"l-ati avut in mandatul trecut, dar ati  plecat CU el" 
DI Diaconu V. -" eu as vrea sä Intreb despre situatia C.U.P.-ului In continuare stiu cä din presA, dei am 

avut o Hotärâre de Consiliul local care s-a suspendat, doamna Secretar flu ne-a fa - cut'  nici o informare. Mi se 
pärea corect ca atâta timp cat o hotärâre de Consiliul Local adoptatà de Consiliul Local sä fie informat Consiliul 
Local dacä una din hotärâri este suspefldatä sau are probleme. In al doilea rand, nimeni flu stie cc fac cei care flu 
au Incheiat contract, flu s-a formulat un punct de vedere väd Ca toatä lumea face facturi, nu face, dacä 
Regulamentul mai este sau nu valabil, eu flU sunt jurist de aceea doamna Secretarä a UAT-ului Impreuna Cu 

CUP-ut sä ne facä o informare despre situatia de acobo. Problemele acolo sunt mari din cc stiu si o sä devinä §i 
mai man, riumãrul mare de personal care este acolo greveazä clar pe cheltuielile societatii, multe din utilaje sunt 
trase pe dreapta, din cc am Inteles" 

DI Primar -"flu este adevärat" 
DI Diaconu V. -"oricum starea br tehnicä..." 
DI Pnimar -"vizavi de utilaje, intr-adevär o saptamana utilajele au fost trase pe dreapta pefltru Ca au trebuit 

sä-si facä RAR-ul Si cärtile de Identitate §i nu am riscat sä ieim In stradä pefltru a crea alte probleme" 
DI Diaconu V. -"problema mare este Ca dacä flu facem iflvestitii acobo §i flu modernizäm parcul, sä vedem 

la bugetul urmãtor, dar In pnimul rand trebuie lämunitäproblema cofltractelor i a celor care nu au contract, vreau 
uunct de vedere juridic referitor la hotärârea pe care noi am luat-o si din cc am aflat din presà, corect era sã 
fim informati din punct de vedere juridic" 

DI Viceprimar, Pintilie D. -"contractele sunt perfect valabile" 
DI Diaconu V. -"flu contractele, ci cei care nu au Incheiat contract" 
DI Primar -"flu sunt jurist, vreau sa vä spun despre CUP ei incaseazä acel tarif de salubrizare in urma 

contractebor Incheiate cu persoane care bocuiesc in Municipiul Tecuci, vizavi de taxa ..." 
DI Diaconu V. -"produc gunoi si cei care nu au Incheiat contract si flu plätesc" 
DI Pnimar -"este greu de stabilit, dacä iau gunoi de la cei care au contract sau nu au contract pentm cä am 

trecut prifltr-un eveniment destul de greu, 1-am depait, cu acele resturi vegetate care spuneau cã creanga este a 
vecinubui - insä acestea sunt ale administratiei oraului. Este greu sa spunem Ca este gunoiul lui X sau a lui Y 
atâta timp cat flu avem dovezi dare sau certe, noi In perioada urmätoare, dupa adoptarea bugetului, dacä vom 
primi girul consilienibor avem prevAzutä o investitie cu monitorizare a zonelor inter-blocuni si a platformebor 
gospodareti, aa cum este normal trebuie sä intram Intr-o ordine si legalitate fireascà a lucruribor, deci facem 
investitii destul de man pentru acele containere selective a gunoiului si va trebui sA Invatam sä be fobosim, aa 
cum toatà lumea o face. Problemele cebor de la CUP vizavi de parc §i aici aveti  dreptate ele existä flu le 
ascundem pe bugetul unmátor veti  vedea un capitol wide noi avem prinse modernizäni acobo si Imbunatatirea 
-'rcului. Nu vä ascund cä In IntIlnirile pe care le-am avut atât cu.reprezentantii ai Guvemului Chinei cat i a 
'..-avernului Turciei am discutat si cautam in continuane parteneri care sä vinä aläturi de fbi CU potential financiar 
sä ne ajute si in aceastà pnoblema a gunoiului, cned cã nu este doar pnoblema mea ci a intnegului ora. Va trebui 
Cu sigunanä in cel mai scurt timp sa ajungem la o cântänire a gunoiului pe care noi 11 colectäm pentru ca ace! 
pnincipiu "plätete cat produci " sa fie cat se poate de real §i corect. Vizavi de partea junidica a acestui lucru pe 
care dunmeavoasträ 1-ati  solicitat eu cred cä ori domnioara Secretan, ori Serviciul Juridic vä va face o Ifltiifltane 
Cu privire la stadiul in care se aflà acel proces, Cu pnivire la taxa speciala de salubrizare instituitä de Pnimänia 
Tecuci In urma unei Hotänâni de Consiliul Local" 

Pneedintele de edintä, dl Clmpanu T.-" Incheiem sedinta de astazi urandu-va:Sarbatori fenicite la toatä 
lumea!" 

Drept pentru cane s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preedinte de §edintfi, 	 Secretar U.A.T., 
CImpanu Tudor 	 Fotacheica 
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