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PROCES - VERBAL 
SEDINTA ORIMNARA 

13.05.2019 

Incheiat astazi, 13.05.2019, In cadrul edinei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care 
are bc in Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600. 

edinta Consiliului Local de astäzi este Inregistrata audio-video. 
Dl. Preedinte de sedintd, CImpanu Tudor— declarä deschise lucrärile sedintei si dA cuvântul domnioarei 

Secretar pentru a face prezena. 
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - "din totalul de 19 consilieri locali In functie sunt prezenti 19 - 

fapt pentru care sedinta Consiliului Local este statutarä". 
Dl Preedinte de sedintd, Cimpanu Tudor - precizeazä cä a fost la mapä procesul-verbal de la edin1a 

ordinarä a Consiliului Local din data de 25.04.2019. 
Dl Preedinte de sedintd - supune dezbaterii procesul-verbal din 25.04.2019. 
Nu sunt interventii. 
Se supurie la vot procesul-verbal de la §edinta din: 25.04.2019. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Preedinte de sedintd, Cimpanu Tudor - dä cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

sedintei de astäzi. 
Dl Primar - da citire Dispoziiilor de convocare nr.388/ 07.05.2019, cu urmãtoarele proiecte de hotärâre: 
1. Project de hotarâre privind tprobarea bugetului initial centralizat de venituri si cheltuieli si a 

Programului de jnvestiii publice pe grupe de investitij si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecucj, pe 
anul 2019". 

2. Project de hotärâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea 
"Administrarea Cimitirelor si a Spaiilor Verzi S .R.L. Tecuci". 

3. Project de hotärâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea 
"Compania de Utjljtäti Publice Tecucj S.R.L". 

4. Project de hotärâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuielj pe anul 2019 la Socjetatea 
"Piete Prest Tec S.R.L. Tecucj". 

5. Project de hotärâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, 
modjficarea anexej nr.5 la H.C.L.nr.39/28.02.2018 si, respectiv, anexei nr.2 la Contractul de delegare a 
gestiunji prin concesjune a Serviciuluj Public de administrare, Intretinere si exploatare a pieelor agro-
alimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, Incheiat cu Societatea Piete Prest Tec S.R.L. 

6. Project de hotàrâre privind aprobarea Programului de activitäti culturale al Municipiului Tecuci, 
aferent anului 2019. 

7. Project de hotärâreprivind alegerea preedintelui de sedintd al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadä de trei luni (iunie 2019- august 2019). 

8.InformAri, interpeläri, petitii. 
- Informarea nr.27832/07.05.2019. 

Nu sunt interventii 
Preedintele de edinta, dl CImpanu T.—" supun la vot ordinea de zi prezentatä de domnul Primar." 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 1 at ordinii de zi: Project de hotärâre privmd aprobarea bugetului initial 

centralizat de venituri Si cheltuieli si a Programului de investitii  publice pe grupe de investitii si surse de 
finantare at U.A.T. Municipiul Tecucj, pe anul 2019". 
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Preedinte!e de edinä, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
D-oara Secretar, Fotache V. —"doamna Diaconu P.M. flu participä la vot Intrucât este si bugetul de la 

Spital Si deci o sa fie din 18 voturi" 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazã 10 voturi "pentru" si 8 "abtineri" (dl Andriuta G., dl Diaconu V., d-na DumbravA A.R., dl 

Leonte I., d-na Lovin V.0., dl Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.), jar d-na Diaconu Petronela Monica 
In baza art. 46, alin.1 din Legea nr. 215/2001 - flu participä la deliberare. 

D-oara Secretar, Fotache V. -" Cu 10 voturi "pentru" proiectul de hotãrârea a fost adoptat". 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2019 la Societatea "Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor  Verzi S.R.L. Tecuci" 
Preedintele de edintä, dl CImpanu T.— dä citire proieCtului de hotärâre. 
Dl Diaconu V. -" aiml trecut am avut venituri de 5805 propuse, acuma ne propunem 6118. Veniturile 

realizate In 2018 au fost 5015, cheltuielile pe 2018 au fost 5044, deci s-a incheiat anul pe pierdere, dar ceea ce 
am väzut Ca plai!e restaflte au crescut si au ajuns la 378 mii lei. Programul de investitii pentru acest an este zero, 
Intr-adevär anul trecut personalul prognozat 131 jar anul acestal 16. Dacä considerã cä totui este realizabil 
aceastä propuriere si de ce pläile restarite au crescut? 

Dl Grosu D., director genera! Soc Administrare Cimitire -" In primul rand pentru anul 2018 tinem cont Ca 
trei luni de zile flu au fost Incadrate In bugetul anului 2018, propriu-zis functionarea  soCietatii a Inceput Incepând 
cu data de 28.04.2018, de acolo se aflä acea diferenta. Acele 378 mii sunt dividendele pe care nu am reuit sä le 
achitäm" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza 11 voturi "pentru" §i 8 "abtineri" (dl Andriutä G., d! Diaconu V., d-na DumbravA A.R., dl 

Leonte I., d-na Lovin V.0., d! Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.) 
D-soara Secretar, Fotache V. - " Cu 11 voturi "pentru" proiectul de hotarârea a fost adoptat". 
Se trece !a punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea bugetulni de venituri si 

cheltuieli pe anul 2019 la Societatea "Compania de Utilitàti Publice Tecuci S.R.L" 
Preedinte1e de edir4a, dl CImpanu T.— dã citire proiectului de hotärâre. 
Dl Diaconu V. —"dacä veniturile pe 2018 au fost 8113 cu!mea-culmilor propunerea pefltru 2019 este de 

8113, aa ceva cred CA este imposibil, dar s-ar putea sA mA inel. In conditiile in care s-a mArit taxa de salubrizare 
de la 7 lei !a 12,15 lei". 

Dl Primar -" u tot cu TVA". 
Dl Diaconu V. —"da cu tot cu TVA, in conditiile in care a CresCut taxa Cu 50% veniturile rAmân la fel. 

Cheltuielile au fost de 8067 anul trecut, anul acesta prognozat 7846. In conditiile In care au crescut cheltuielile 
sa!ariile tot cheltuielile sunt mai mici. Cheltuielile pentru investitii sunt aproape egale cu carburanti, cheltuielile 
de personalul dacA au fost 113 pe hArtie anul trecut anul acesta 103, bineInteles salariul mediu cum v-am spus de 
la 1778 este 2388. Mai problematic este CA plAile restante dacA au fost 100 lei acum se prognozeazA 2000, 
creantele restante de la 700 la 3000, acum dacA ne uitAm la rezultatul brut in 2018 a fost plus 51 mii lei, In 
trimestrul I au o pierdere de 324 mii lei, cam asta este situatia si flu cred ca este toCmai bunA. DupA pArerea mea 
avem o problemA si care trebuie rezolvatA destul de repede si mai sunt mult alte probleme cu taxa de salubrizare 
care este Inca in disCutie si cei care nu au Incheiat Contracte cum am mai spus nu stiu exact cum o sA plAteasca si 
când o sA plAteascA probabil si aceasta greveaza pe pierderea care existA. Ce solutii sunt si cum reiese aceleai 
venituri de 8113 chiar sunt curios?" 

Dl PrescurA C., reprezentant CUP - " In primul rand sunt venituri estimative/prognozate si am mers pe 
veniturile realizate anul trecut. Anul trecut societatea a avut si alte activitati, adicA mai multe activitati oborul, 
ecarisaj ul" 

Dl Viceprimar, Pintilie D. - "de aici diferenta". 
Dl PrescurA - "sunt prognozate". 
Dl Primar - "domnul director, domnul Diaconu a fàcut mai mult nite constatAri, deci vreau sA Ii 

rAspundei foarte clar pentru cA deja ati  vAzut cA se discutA despre un tanif care a ajuns la 12,15 lei nimeni 
neluând in calcul TVA-ul, pentru cA atâta timp cat exista posibilitatea incasArii Iui la PrimAria Tecuci era o 
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valoare jar atunci cnd se duce In sarcina unei societäti private(unui SRL) atunci apare acest TVA, acest TVA 
din 12 taxezi undeva la 10 lei." 

Dl Diaconu V. —"acest TVA este deductibil sau plãtii de obicei TVA?aveti si TVA deductibil?" 
Dl Prescurä —"da, bineInteles" 
Dl Diaconu V. —"cat plätesc efectiv?" 
Dl Primar - "asta numai ei pot sä spunä. Nu vreau sa ma Inelegei greit, vreau raspunsul sä fie ferm din 

partea dumneavoasträ pentru cä la acest moment discutäm doar pe o previziune a anului 2019, suntei la 
Inceputul unei activitati pe care nu ati  fficut-o pana la acest moment, deci: contracte urinate de facturäri care 
trebuie sä recunoatem nu au fost aa cum ne-am fi dorit rapiditatea br, Incasarea br, faptul cä ne-am gândit hai 
sä punem o piedica ca sA demonsträm cat suntem de isteti si s-a creat acea nebuloasä teribilä cà domnule flu mai 
platim Ca... nu are nici o treabä una cu alta tariful este tarif, ceea ce pune Primària In conformitate cu legislaia 
româneascä In vigoare este aitceva. Tocmai de aceea sunt lucruri care se Invata treptat si nu putem sä avem 
pretentii la toatä lumea. Cred eu cä este cea mai sensibilä activitate din Municipiul Tecuci la acest moment, s-a 
uitat foarte repede poate faptul cà pe data de 17.07.20 17 groapa noasträ neconformä s-a Inchis la Rate. Groapa 
neconformà care a primit gunoaie din jumätate de Moldovä, poate mai mult, transformatä Intr-un business real, 
sunt documente, mi se pare pe un 40 lei/tonà, jar acum arätând cu degetul cä noi plätim undeva la peste 100 
lei/tonä la 120 Km de Tecuci spre o groapä conformA aa cum este begis1aia si aceste lucruri se pun In cãrcã 
cui?, (Ca sä fobosim o expresie romãneascA), In spatele nostru. Nimeni flu i-a dorit ca sä ducä gunoiul la 120 km, 
nimeni nu i-a dorit sà pbäteascä 120 lei/tona de gunoi, nimeni i-a dorit creterea tonei de gunoi exact In ubtima 
lunà a anului a fost anuntatA aceastä cretere. Repet acolo sunt probleme speräm cu sprijinub nostru, a pa4ii 
tehnice din Primäria Tecuci sä putem avea un punct de vedere cu salubritatea municipiului Tecuci aa cum ar 
trebui sä fie, suntem intr-o fazä incipientä a unei activitati noi pentru firma Intrucât trebuie sä recunoatem cA 
toatä lumea s-a obinuit cä Primria fficea totul, Primria Incasa totul, Primària Impartea totul. Nu acum aceastä 
firma va trebui sã se Intretina singurä, aceastä firma va trebui intr-adevàr sä faca In aa feb Incât sa iasä cu un leu 
peste limitä ca sä Ii pastreze calitatea de operator de salubritate pentru ca atunci când eti pe minus al o mare 
problema. Vor avea In continuare sprijinul nostru, eu spun dacä ati  urrnArit programul sau ati  citit programul 
nostru de investitii ca In perioada urmätoare veti  vedea ca vom aduce acobo Imbunatatirii din punct de vedere al 
utilaj elor, toate s-au Invechit, se lucreaza cu gunoi iar acesta are aciditate care corodeazä imediat tot ce inseamnä 
metal, aici suntem, utilajele se defecteazä foarte des. Suntem intr-o situatie destul de delicatA, eu sper sã o 
depaim dar sa o depaim cu toti  pentru cä flu este problema a unuia singur ci este problema tuturor tecucenibor 
de aitfeb, nu este problema unei singure persoane si suntem deschii la once fel de punct de vedere corect care 
vine din partea oricrei persoane indiferent de cuboarea politicA sa facem ceva pentru oraul Tecuci. Pâna anub 
trecut CUP —ul avea obiecte de activitate multiple, anul acesta are doar salubritatea oraului In proiectul pe care 
Ii avem cu Consibiul Judetean noi ne-am pastrat operatorul de salubritate, un lucru extraordinar, noi nu am ramas 
In pierdere decât cu o statie de transfer si cu un selector si o staie pentru compost. Ni se va Inchide si Rampa 
Rates pe proiectub cebor de la Consiliul Judetean, am cedat catre Consiliul Judetean o supraf4a de teren eu sper 
ca la sfâritul lunii august, din câte am inteles,  si ultima deplasare pe care am avut-o lucrurile sä fie foarte bine 
stabilite cu depozitul de la Valea MArului. Am vazut cum trebuie sa aparä un astfel de depozit, cu sigurana si a 
nostru va fi identic, nu este o groapä cu doua excavatoare este o Intreaga fibozofie la a izola acest depozit, ar fi 
bine Valea Marului pentru Tecuci este o distanta extraordinara. Sper ca undeva la finele anului 2019 lucrarile sa 
Inceapa la Valea Mämlui, lucrarea principala, selectorul principal si producerea biogazului va fi In Galati si eu 
spun ca acest proiect, destul de costisitor ca si bani, va fi un plus vaboare pentru judeul Galati si normal câtigul 
va fi si la Tecuci." 

Dl Diaconu V. —"noi ar trebui sã facem pai importanti In ceea ce privete selectarea gunoiului" 
Dl Primar - "aa este, sa stiti ca acel selector mult discutat al nostru nu este o lucrare abandonata, este doar 

o neInelegere din punct de vedere tehnic, este un prototip, sä spunem aa, nimeni nu a mai fcut un lucru similar 
1-am Imbunatatit printr-un proiect existent, am Incercat sa-i aducem Imbunatatiri normal cel care 11 gândete nu 
poate sA fie de acord Intotdeauria cu ceea cc ne dorim noi. Eu sper ca In perioada urmatoare sa avem o atitudine 
comuna si un punct de vedere comun pentru ca acel selector al nostru sa stiti cä chiar functioneaza  si este destul 
de bine gândit si ne-am oprit la acea masa vibrantä cu Inclinare de 15 grade care nu vrem sa punem In echer 
acobo care sa aiba miscare oscilatorie." 

3 



Dl Oancä S.V. —"dumneavoasträ spunei donmule Primar cä noi toti  trebuie sa fim solidari sã 
subventionàm" 

Dl Primar - "flu sà subventionm, ci sä veniti cu 0 idee, flu este problema unei persoane sau a unui grup, ci 
a unui oras Intreg. La problema gunoiului In municipiul Tecuci eu cred cã toate orgoliile aduse poate umane sau 
politice ar trebui sä Inceteze sä gäsim un punct de vedere comuri pentru a scoate oraul dintr-o astfel de 
problemä. Nu ne putem compara cu Italia aa cum au facut ei la Napoli,dacä nu ma Inel, imediat oraul era 
acoperit de gunoaie si s-a gäsit varianta incineratorului care a luat tot gunoiul din Napoli, flu suntem la nivelul 
acesta trebuie sa recunoatem. Vedeli ca comisia europeanä nu ne permite sä avem In România un incinerator, 
este vina unui om Ca nu ne lasA Comisia Europeana? Am väzut acum in Germania patru Intr-un lang, jar noi nu 
avem unul in tara decât unul la Bucureti dar pentru acele echipamente medicale. Aici suntem." 

Dl Oancä S.V. —"suntem aici pentru cä este vina celor care, zilele astea, iatä yin si se gudura Ca vor voturi 
pentru europarlament. Aici la Tecuci surprizä mare cä tocmai PNL-ul contestä taxa de salubrizare când 
duninealor erau la butoane si au trimis municipalitatea in situatia asta, validati si sustinuti  de PSD era alianta 
USL sA ne amintim. Va anulflam de atunci domnule vom avea probleme cu totii,  care solidaritate? Pentru 0 

decizie politicä proasta dictatä de la un nivel central cà e de la Bistrita sau de la Bucureti este irelevant, faptul cä 
nu avem incinerator de atâtia ani. Chiar dacä se va deschide peste 20 ani groapa de la Valea MArului, noi tot 
plätim pentru ca suportam transport poate ne spune doamna director cat se recupereazä, noi vrem selectat, iar cei 
care 11 vor selectat poate vor sä-1 transportam tot noi acolo. Cat recuperäm pentru gunoiul selectat?" 

D-na Bostan C., director general CUP —"flu pot sä vä dau o valoare sau sä estimez o cantitate, important 
este cä noi vom plati si vom avea Intotdeauna fundamentarea tarifului pe cantitatea care va merge la un depozit 
conform" 

Dl Oancä S.V. —"cat incasati pe gunoiul selectat?" 
Dl Primar - "la acest moment se selecteaza putin,  deci din acel putin  gândii-vä Ca nici sumele flu sunt 

extraordinare" 
D-na Bostan C.- "la un 10 bani kilogramul de hârtie si un 15 bani kilogramul de PET, sunt sume foarte 

mici. Problema este cä neselectând gunoiul corect,vedeti Si aici este o nebuloasä, vedeti eu selectez si dau aceste 
deeuri spre reciclare veniturile de aici sunt foarte mici dar dacà nu selectez tot ceea ce ajunge la depozitul 
conform 11 plätesc Cu 120 lei/tonä" 

Dl Diaconu V. —"vedeti aici ati  greit când ati  pus tarif pe reciclabile, eu v-am spus atunci alte firme tot ce 
iau, iau gratis jar dumneavoastrà ati  pus tarif pe reciclabile este o greeala pentru cä eu unul nu va da 
dumneavoastrà cartoanele si plasticele pentru ca le duc la 0 firma care nu irni ia bani, este logic." 

D-na Bostan C.- "când o sä se modifice OUG 74 si Legea 101" 
Dl Diaconu V. -" 0 sA platiti mai mult pe amenzile care nu se recicleazA decât pe ce Incasati." 
Dl Primar - "domniul consilier, aa cum am discutat mai devreme haideti sa venirn cu idei" 
Dl Diaconu V. —"domnul Primar am spus si atunci cà este bine sa nu punem tarif pe reciclabile, am spus, 

dar nu rn-a Inteles  nimeni cum spune si doamna o sà platirn rnai mult pe amenzile pe care le dam cä nu recicthm 
decât o sä catigam noi ca am pus tarifpe reciclabile" 

Dl Leonte I. —"cea mai grava chestie din punctul rneu de vedere este cã dacä s-ar pune problema Incepând 
cu 30 iunie am Inteles ca este ultima data in care se mai poate aeza strategia cu planul local de dezvoltare, cu 
planul judeean de gestionare a deeuri1or. Daca vor veni sanctiunile  din partea Uniunii Europene conform unei 
adrese despre care am mai discutat In dezbaterea publica, responsabile sunt autoritatile publice locale." 

Dl Diaconu V. —"vedeti ca toata lumea plAtete dacä Ii duci reciclabile platesc ei nu tu trebuie sä plateti 
aici filozofia este greitA peste tot unde duci reciclabilele te platete sau daca yin ei si Iti  ia de acasa flu dai bath, 
deci filozofia este greita la noi." 

Dl Viceprimar, Pintilie D - "domnul consilier flu vine nimeni, nu stiu daca a fost vreo persoana fizica care 
a solicitat sa-i fi ridicat, noi avem acele platforme la care colectãm" 

D-na Bostan C.-"tariful este pentru persoane juridice, conform legislaiei In vigoare de la persoanele fizice 
trebuie sa le punem la dispoziie containere si sa Il luam gratis". 

Dl OancA S.V. —"daca nu-1 valorificati si nu Incasati bani de ce-1 pretindei selectat?" 
Dl Viceprimar, Pintilie D - "11 valorificäm dar la preul pieei, flu poi sä impui un pre" 
Dl Oanca S.V. —"sa ne explice doanma, este eficienta activitatea de selectare? Ne ajutä cu ceva? Consumati 

mai multa motorinä decât Incasati bani nu?" 



D-na Bostan C.-" aceastä activitate va fi eficientä In momentul In care vom reusi sä selectAm foarte mult 
pentru a pläti mai puin depozitarea la deeuri la depozitele conforme, aici este strategia". 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrâre. 
Se Inregistreazä 11 voturi "pentru" si 8 "abtineri" (dl Andriuta G., dl Diaconu V., d-na Dumbravä A.R., dl 

Leonte I., d-na Lovin V.0., dl Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.) 
D-soara Secretar, Fotache V. -" cu 11 voturi "pentru" si 8 "abtineri" proiectul de hotärârea a fost adoptat". 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe ann! 2019 la Societatea "Piete Prest Tee S.R.L. Tecuci". 
Preedinte1e de edintä, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotArâre. 
Dl Diaconu V. —"o sã vä prezint si situatia de la Piete Prest Tec, venituri 2018 - 2661, propuneri 2019 - 

2632, deci un pic mai puin 99,28% In conditiile unei inflatii de 4,6% pe anul trecut cu care am märit si noi 
impozite si alte chestii, probabil si chiriile s-au märit cu inflatia. Once chine, stlu eu, in once contract se märete 
cu inflatia. Cheltuieli 2018- 2319 propuneri, 2611 adicä 112,59%, apropo de ce discutam. De unde a fost un 
profit brut de 332 anul acesta avem propuneri 21, deci pnincipala sursA cred eu a orau1ui este o valoare investitA 
de locuitonii orasului piata aceasta care ar trebui sä aducA Inapoi dividende si un profit, anul acesta se pare cä 
ajungem pe zero ca sA zic aa ceea ce flu este deloc In regula." 

Dl Primar - "pal de la ce s-a ajuns in situatia aceasta?" 
Dl Diaconu V. —"de la ce s-a ajuns?" 
Dl Primar - "de la o politica de achizitii total aiurea fficutA undeva In 2014 care i-a subjugat efectiv cu 

achizitionarea acelui patinoan care mai mult se defecteazä decât functioneaza,  necesitä foarte multi bani pe 
mentenanta, banii aceia de la patinoar au rämas o piaträ de râu legata de picioare si uitai s-au rostogolit acei 
bani, au ajuns la dimensiunea pe care noi o cunoatem." 

Dl Diaconu V. —"mai mult decât atâta au primit si oborul, In julie" 
Dl Primar - "poate faptul acesta Ca au primit oborul este o notä bunà, dânii au fficut o ealonare a datoriei 

cätre Primrie, au respectat-o foarte bine, isi doresc si au nevoie cu sigurana de investitii acolo. Vom finaliza tot 
ceea ce am Inceput la Obor, vom finaliza pentru 2019 inclusiv Piata de textile si cu sigurana In perioada imediat 
urmAtoare va apärea si Piaa de en-gros dinspre Cernicari. Este un lucru spun eu bun pe care tecucenii i-1 doresc 
i sa stiti cä Piete Prest Tec este printre putinele  care nu beneficiazä de sprijin din partea U.A.T.-ului si eu spun 

ca meritA sä fie sprijiniti In continuare chiar dacä noi ne dorim foarte mult. Acolo existä, o activitate care se 
desffisoarà In conditii corecte Si VOffi fi aläturi de dãnii In continuare. 

Dl. lonita F., director general Soc. Piete Prest —"referitor la venitunile comparativ cu 2018 este o diferenta 
mica Intr-adevàr pentru cä In bugetul anulul trecut venitunile erau §i activitatea de monitorizare pe care o avea 
Piata la momentul respectiv. Referitor la cheltuieli care au crescut cu douã miliarde deci tinnd cont Ca la 
Piata,din ce stiu, chiar dacä veniturile sunt aceleai jar 65% din cheltuieli sunt cheltuieli salariale datoritä faptului 
cä a crescut venitul minim deci totul practic se reflectä In cheltuielile salariale" 

Dl Primar - " flu trebuie sä ne fie frjcä sà recunoatem Ca au crescut veniturile din salami pentru cä toatä 
lumea Ii dorete un nivel de trai mai bun si dacä noi putem sä Ii punem la dispozitie nu este o cnimà. Totdeauna 
domnule salaniile au devenit o problema, nu sunt o problema trebuie tinute Intr-un echilibru constant §i a le 
controla cum trebuie sä vedeti cä totusi vom avea si satisfactii pentru firmele U.A.T.-ului. Greul va fi pentru 
CUP, recunosc." 

Dl Oancä S.V. —"sunt de acord cu domnul Pnimar refenitor la salami, dar dacà problema este generatä de 
patinoar nu putem valonifica aitfel sä scäpäm de el?" 

Dl. lonita F. -" sä dau un exemplu patinoarul ne-a costat pe putin  un miliad sa 11 tinem In iarna aceasta 
100 milioane sä 11 Incãrcäm cu freon, cilärile ma costau 200 milioane, curentul am consumat de vreo sutA 
milioane ia salaniile pe o lunäjumätate" 

Dl Oancà S.V. —"Si venituni cat au fost?" 
Dl. lonita F. —"45-50". 
Dl Prima - "este o atractie pentru cä trebuie sa Incercäm acolo pentru patinoar sa 11 folosim si sa Ii punem 

In lumina care merjtä. Este o investitie indiferent ca este bunà sau rea, eu consider cä este o investitie buna care 
poate deveni o atractie. Tecuciul nu este un oras cu foarte multe atractii Intr-adevär nu a fost benefic la acel 
moment pentru noi, da flu putem acurn sä-1 aruncam. Va trebui sa stim sä vindem activitatea de acolo si sä 
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Incercäm sA o facem cat mai atractivä, sà avem activitãti pentru copii cat mai multe In perioada urmãtoare si 
atunci cu siguranã vom avea si satisfactia aceea financiarA." 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se InregistreazA 11 voturi "pentru" si 8 "abtineri" (dl Andriuta G., dl Diaconu V., d-na Dumbravä A.R., dl 

Leonte I., d-na Lovin V.0., dl Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.) 
D-oara Secretar, Fotache V. -" Cu 11 voturi "pentru" proiectul de hotärârea a fost adoptat". 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la 

Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr.5 la H.C.L.nr.39/28.02.2018 si, respectiv, anexei 
nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciulni Public de administrare, Intretinere 
i exploatare a pietelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr.769/28.03.2018, Incheiat cu Societatea 

Piete Prest Tec S.R.L. 
Preedinte1e de edintã, dl CImpanu T.— dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza 11 voturi "pentru" si 8 "abtineri" (dl Andriuta G., dl Diaconu V., d-na DumbravA A.R., dl 

Leonte I., d-na Lovin V.0., dl Matei D.L., dl Mlrza V.C. si dl Papuc P.) 
D-oara Secretar, FotaChe V. -" CU 11 voturi "pentru" proiectul de hotärârea flu a fost adoptat". 
Se treCe la punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea Programului de 

activitati culturale a! Municipiului Tecuci, aferent anului 2019. 
Preedintele de edinta, dl CImpariu T.— dA citire proiectului de hotärâre. 
Dl Primar -" a fost redus Cu 40% vizavi de anul trecut". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza 11 voturi "pentru" si 8 "abtineri" (dl Andriutä G., dl Diaconu V., d-na Dumbravä A.R., dl 

Leonte I., d-na Lovin V.0., dl Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl PapUC P.) 
D-oara Secretar, Fotache V. -" CU 11 voturi "pentrU" proiectul de hotärârea a fost adoptat". 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Project de hotârâre privind alegerea preedinte1ui de sedintli a! 

Consiliului Local Tecuci pentru o perioadä de trei luni (iunie 2019- august 2019). 
Preedintele de edinta, dl CImpanu T.— dA citire proiectului de hotarâre, vä rog propuneri. 
Dl Viceprimar, Pintilie D - "propun pe domnul COnsilier MIrza Vasilicä Cristinel" 
Nu stint intervefltii  si nici alte propuneri. 
Se supune la vot proiectul de hotArâre cu propunerea domnului Viceprimar. 
Se InregistreazA 18 voturi "pentru", jar domnul MIrza V.C. flu participà la vot. 
D-oara Secretar, Fotache V. - "cu 18 voturi "pentru" proiectul de hotärârea a fost adoptat". 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Informàri, interpe!äri, petitii. 

- Informarea nr.27832/07.05.2019. 
Dl Papuc P- "vrea sA-1 Intreb pe donmul Primar ce putei sa ne spuneti vizavi de hotärârea cu doamna 

Popovici Nona, care a rämas definitivä, si cine platete suma aceasta de vreo douä miliarde de lei?" 
Dl Primar - "nici flu stiu dacä doamna flu a renuntat la sumA." 
Dl Papuc P- "este o hotàrãre judecätoreascä care trebuie sä o puneti  In aplicare" 
Dl Primar - "da, dar doamna poate sä renunte" 
Dl Papuc P- "flu cred Ca renufltä,  mi se pare cä a mai luat sume de genul acesta dacä are o hotärâre 

judecätoreascä" 
Dl Primar - "dar poate le-a luat pentru aitceva, aici o fost o neInelegere. Cu sigurana noi avem In cadrul 

Aparatului de specialitate acest caz se analizeazä de corpul de control, jar in momentul In care va fi considerat o 
greeala sau un prejudiciu din partea unui funcionar public atunci vom analiza in cadrul comisiei de disciplina 
se vor trage concluziile" 

Dl Papuc P- "este posibil aa ceva ca din partea unui functionar  public?" 
Dl Primar - "eu v-am spus doar cä avem Corpul de control care analizeazä aa ceva, eu flu pot atâta timp 

cat nu am un raport sä stiu dacä este vina vreunui functionar  public" 



Dl Papuc P- "0 alatä chestiune, aici la cercetai väd Ca se fac marcaje, In intersectia aceasta la 10 in de 
intersectie este o trecere de pietoni si se mai face la Ciuperca o altä trecere de pietoni. Domnilor este intersectie, 
este un trafic intens stau mainile, trebuie gândit cumva ori dusä mai departe la 50m, pentru cä este intersectie de 
sträzi si aa este greu si se adunà cozi interminabile trebuie gândita, cei care sunt la transporturi ca sA ia legatura 
i sä schimbe cumva mai cätre sud acea trecere de pietoni. Va dati  seama cä se blocheazä acolo, mergei si vedei 

cä zilnic acolo sunt probleme. Tot se fac marcaje acum, trebuie gândit sä o ducem mai In jos pe prima si dincolo 
de spalatorie pe a doua. Pânã vine centura sä o ducä pe partea cealaltä, deocamdatä acolo este o problemã mare, 
un ambuteiaj permanent". 

Dl Primar - "este un punct de vedere al unei persoane, sà stiti cä nici vremea flu a fost favorabilä pentru 
Inceput reInceperea anului scolar s-au facut câteva eforturi si poate atunci In cele 2-3 zile când n-a plouat s-au 
mai plasat nite marcaje si s-a mai Ingustat putin  banda de mers. Solicitärile Politiei Rutiere existä la nivelul 
Primäriei Tecuci, tinem seama de ele de pozitioflarea trecerilor de pietoni. Politia Rutierä a solicitat sä avem 
nite garduri care sä protejeze popu1aia In dreptul trecerilor de pietoni sau a intersectiilor si tare Imi este teamä 
cä daca am fi dat curs unei astfel de cererii intrarea la partid a dunmeavoasträ ar fi blocatä." 

Dl Diaconu V. —"oricum parcarea numai acolo este interzisä, pe 7 Noiembrie nicäieri, In ifitersectie la Cina 
de exemplu sunt indicatoare cu oprirea interzisä §i tot timpul este pun niciodatä Politia Localã flu a fcut ordine 
pe Gh. Petracu" 

Dl Primar - "domnul Director de la Politia Localä sper cä atiauzit ceea ce a solicitat domnul consilier" 
Dl Diaconu V. —"on facem In tot oraul, on doar pentru unii, efectiv spre Cimitir acolo nu se poate intra". 
Dl Primar - "Politia Localä flu are dispozitiv la Policlinicä, Politia Muriicipala are dispozitiv la Policlinicä, 

deci au fost Impa4ite Intre ei ca institutii si Po1iia Municipala trebuie sä recunoatem cä este un pie inexistentä 
la acest moment dat find faptul cà ei an o lipsa de personal teribilä" 

Dl Oancã S.V. -" o tema pentru reflexie când spun cä noi In România si Tecuciul, noi tecucenui plAtim 
pentru mafia gunoiului iata patru incineratoare Intr-o singura localitate din Germania, jar noi In România nu 
avem 

Dl Diaconu V. —"In Cernicari, pe strada principala, str. Avram macu, sunt nite santuri care s-au därâmat si 
am câteva solicitäri de la cetäteni ca ii se darâma gardurile. Am mai pus problema aceasta acum vreun an plus ca 
o sä fie un proiect cu strada, flu s-a rezolvat nimic" 

Dl Viceprimar, Pintilie D - " reparaii s-au fficut acolo acum aproape un an, nu stiu dacä pe aceeai zonä" 
Dl Diaconu V. —"flu s-au fficut deloc reparaii acolo si chiar vreau sä mergem Impreunã, sunt câteva cazuri 

care au avansat destul de mult" 
Dl Primar - "eu am cunotinta de câteva cazuri de pe partea stanga a directiei cum cobori" 
Dl Diaconu V. —"sau cum te duci pe partea dreaptä" 
Dl Primar - "existä solicitare, vom Incerca sa venim in sprijinul persoanelor respective. Vreau sa vä spun 

Ca proiectul nostru prin PNDL incepe sa prinda formã, o formä finala, dupa un an de zile de certuri Intre firme 
cred ca In urmatoarea perioada o sa avem si noi un câtigätor. Strada Avram lancu este una din obiectivele prinse 
In acest proiect va trebui sa facem câteva consolidãri acolo pana ce proiectul va intra In executie.  Speräm ca In 
saptamana viitoare sa avem si un catigator acolo, un proiect destul de important 11,2 milioane de lei, numai in 
Cernicari sunt undeva la 2,7 Km, ceea ce este foarte puin, noi vom veni pentru anul 2019 cu o suplimentare 
pentru str. I Cocorästi si Imasului" 

Dl Diaconu V. —"haideti sä facem ceva sa consolidam" 
Dl Primar -" cu siguranä cei de la Directia Servicii Publice o sä incerce sa consolideze pânä la momentul 

In care strada va intra In reparatii  capitale" 
Dl Andriutà G. - "tot s-a pus In discutie problema intersectiei  de la Profiriu, nu este un capät de tara patru 

stâlpi cu patru becuri - semaforizare. Cat costa semaforizarea In Profiriu. Sunt magazine pe colt, descarca marf, 
pe partea de nord a str. Nicoreti si blocheaza vizibilitatea In partea sthnga" 

Dl Primar - "domnul inginer, dumneavoastrà aveti  perfecta dreptate, dar haideti sa o analizam In 
adevaratul sens al cuvntu1ui, din punct de vedere tehnic, atunci când iei din intersectie cladirea de pe partea 
stânga este mult mai In fata decât cladirea de pe partea dreapta, coltul strâzii de pe partea dreapta este In spatele 
coltului strazii de pe stânga . Ganditi-va ce ar Insemna In traficul greu care exista la acest moment pe Tudor 
Pamfle, Nicoreti un auto-camion Incärcat cu 40t sä vina Intr-o frana când apare rou pe semafor, deci pânã nu 
vom avea posibilitatea unei investitii majore pe aceste strazi, credeti-ma un semafor ar face un blocaj §i mai mare 
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si s-ar putea sä ne trezim Intr-o perioadA de iarnA cu un autocamion printr-o casä sau magazin pe partea din 
dreapta cum coboarä. Dacä nu va mai exista traficul greu pe aceste sträzi atunci ne putem juca pe sens giratoriu, 
semafoare, putem face once" 

Dl Andriutä G. - "poate o sä stim si noi când va fi finalizate lucrarea centurii" 
Dl Primar -" un vecin de-al meu acum trei ani si jumätate mi-a spus In august. Lucrurile acolo nu sunt atât 

de simple i dacã puteti considera Ca cineva din Tecuci i-ar don räul i sa blocheze acea investitie, sA titi cä flu 
poate face nimeni aa ceva, se fac eforturi, lucrurile sunt din ce In ce mai complicate, mai ales din ceea ce stiu eu 
i Imi asum ceea ce và spun cä am citit pe o retea  de socializare cä acolo existä si o sesizare a DNA-ului si tare 

mi-c teamä CA acea sesizare nu face altceva decât va bloca desfsurarea lucrArilor acolo" 
Dl Andriutä G. - "a doua problemA, a venit vara deja temperaturile s-au ridicat la intrarea In cartierul 

BAlcescu miroase ca la WC popular, vine de la canalele acelea si am spus ca-  tubam acolo 50-100m" 
Dl Primar - "titi din vina cui?" 
Dl Andriuta G. -" a noastrA, a tuturor" 
Dl Primar - "a oamenilor, eu vA spun cA acelai lucru 1-am avut pe Petru Rares unde o firmA a UAT-ului si 

angajaii acesteia an muncit acolo vreo 3-4 zile cu sprijinul celor de la Apa —Canal, le-au thcut cele douA canale 
de pe stAnga-dreapta si au desfundat tevile dinspre trecerile spre case, acolo era farmacie. Am venit eu si m-am 
dus vineri sA vAd, Intrucât am vAzut fotograflule, colegii imi spuneau cA totul este in regula si când m-am dus era 
la fel. Stiti de ce? pentru cA oamenii an tevi trase de la case, gandii-va cA au gheizerele In fata locuintei 
personale. ToatA lumea vrea transformare, dar nimeni noi nu ne transformAm. Va fi foarte greu cu sigurana 
acolo unde spunei dumneavoastrA va fi, pentru cA apare pe proiect, si acel canal,dar tare Imi este teamA cA 
oamenii nu vor Ine1egé. Tot ce este un canal deschis va fi o problemA nu din punct de vedere tehnic, ci o 
problemA umanA pentru cA omul cnd vede un canal trebuie sA arunce In el." 

Dl Viceprimar, Pintilie D - "as vrea sA yin cu o completare aici,am avut adresA de la Garda de Mediu, noi 
am trimis fiecArui cetAtean de pe str. Aria IpAtescu o adresA astAzi s-a Implinit termenul pe 13 mai, vor trebui sA 
îi mute canalizarea, in caz contrar cci de la Apa-canal pot trece la blindare. De lurii se va trece la blindare". 

Nu mai sunt interventii. 
Preedintele de edintA, dl CImpanu T.—" declar Inchise lucrArile edintei." 
Drept pefltru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

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