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-Consiliul Local Tecuci -  
' 

PROCES — VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARA 

04.10.2019 

incheiat astAzi, 04.10.2019, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc in Sala de sedinte a U.A:T:i Municipiul Tecuci, orele 14 00 . 

Sedinta Consiliului Local de astazi este inregistrata. audio-video. 
Dl. Presedinte de sedirita, Papuc Petru— declara deschise lucrarile sedintei si dä cuvantul domnisoarei 

Secretar pentru a face prezenta.: , 
Domnisoara Secretar, Fotache Valerica — "Build ziva! Lipsesc motivat: domnul consilier Diaconu Vasile, 

doanina consilier Lovin Valeria: Olimpia si Matei Dragomir Lucian, iar nemotivat domnul consilier Oanca. Samir 
Vasile, intrucat sunt prezenti 15 corisiheri din totalul de 19 consilieri locali in functie - sedinta Consiliului Local 
este statutail:' , :1 

D1 Pre§edifite de sedinta., :. PaPuc Petru — precizeaza eä a fost la mapa procesul-verbal de la edinta 
extraordinara a Consiliului Local din data de 01.10.2019 . 

D1 Presedinte de sedinta - supune dezbaterii procesul-verbal din 01.10.2019. 
Nu sunt interventii. 	 . 
Se supune la vot procesul-verbal de la edinta din: 01.10.2019. 
Se inregistreaza 14 vottiri 7peritru" si 1 "abtinere"(d1 Croitoru C.). 
DI. Presedinte de sedinfa, Papuc Petru— dä cuvantul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

sedintei de astAzi. 	 - 
D1 Primar — dä citire DiSpozitiilor de eonvocare nr. 963/ 01.10.2019, cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

"1. Project de holardre privind. aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Aparatului de 
Specialitate al Primaruhii Municipiului Tecuci. 	. 

2. Project de hOtardre privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Muzeului de Istorie „Teodor 
Cincu" Tecuci." 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se inregistreaza. unanirnitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordthii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea Organigramei i a 

Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. 
Nu sunt interventii.. 	 - 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreazd 10 voturi "pentru" ; 2 "abtineri" (dl Mirza V.C. i dl Papuc P.) si 3 "impotriva." (dl 

Andriuta G., d-na Dunibrava. A.R. si dl Leonte I.). 
DI consilier Papue P. — "as avea un cornentariu la Organigrama, de aceea m-am abtinut, ne-ati prezentat 

aici Organigrama desi s-a repetat aceasta ordine de zi, cu toate acestea chiar i-am afatat domnului Viceprimar 
si domnului Primar cä la Compartiment Juridic, Legalitatea documentelor ati trecut consilier juridic unul cu 
studii superioare jar restul lard studii. Ii posibil fdra studii?, s-a repetat acest project" 

D-soara Secretar, Fotache V. — "avem consilier juridic cu studii superioare, nu poate fi deaf cu studii 
superioare" 

D-na Arhip R — "lipseste S se va rectifica" 



DI consilier Papuc P. — "vä rog sa corectati." 
D-soara Secretar, Fotache V. —" Cu 10 voturi "pentru" proiectul de hotarare a fost adoptat." 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarfire privind aprobarea modificarii Statului de 

Functii al Muzeului de Istorie „Teodor Cincu" Tecuci". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 10 voturi "pentru"; 2 "abtineri" (dl Mirza V.C. si dl Papuc P.) si 3 "impotriva" (dl 

Andriuta G., d-na Dumbrava A.R. si dl Leonte I.). 
D7soara Secretar, Fotache V. — "Cu 10 voturi "pentru" proiectul de hothrare a fost adoptat." 
Presedintele de sedinta, dl Papuc P.— " declar inchise lucrarilesedintei." 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 
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