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SEDINTA ORDINARA 

26.09.2019 

ncheiat astäzi, 26.09.2019, In cadrul §edintei 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,Papuc Petru— declarä deschise lucrärile sedintei si dä cuvântul domnioarei 

Secretar pentru a face prezenta. 
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - "Bunä ziva! Lipsete motivat domnul consilier Oancä Samir 

Vasile, Intrucât stint prezeni 18 consilieri din totalul de 19 consilieri locali In functie - edinta Consiliului Local 
este statutarä." 

DI Preedinte de sedintd, Papuc Petru - precizeazä cã a fost la mapä procesul-verbal de la §edinta ordinarä 
a Consiliului Local din data de 29.08.2019. 

DI Preedinte de sedintd - supune dezbaterii procesul-verbal din 29.08.2019. 
DI consilier Diaconu V. —"am si eu o interventie. In sedinta trecutä, eu cred cä dacä spunem ceva ar trebui 

sã primim cumva §1 un räspuris. De ce spun asta? Am pus problema CUP-ului si este in procesul-verbal de luna 
trecutä referitor la deszãpezire. Intr-o discutie pe care am avut-o cu doamna directoare, am spus sa vinä la sedintd 
dar flu este, a precizat Si chiar mi-a dat o copie cä a trimis o adresä cätre Consiliul Local din 16.09, adresa nr. 
53386 dacä Imi dap voie sa o citesc "Prin prezenta va Inaintàm spre analizä si aprobare Consiliului Local Tecuci 
completarea contractului de prestari servicii pentru activitati din cadrul Serviciului Public de salubrizare nr. 
65856 din 26.07.2018 prin anexa 2 la HCL 140/26.07.2018 astfel completarea capitolului 6 art.34 cu alin.14 are 
urmätorul continut:  pentru perioada In care conditiile de meteo sunt favorabile in sensul cä nu este necesare 
prestarea serviciilor de deszapezire UAT se obliga sa suporte contravaloarea Incheierii ...... pentru perioada de 
stationare." Deci, aceeai problemä o puneam si eu In aa fel ca CUP-ul sä nu mai suporte pierderile care nu sunt 
din vina br. Problema mare este Ca aceste adrese cum a fost si cea de la domnul Zamfir, dei sunt adresate 
Consiliului Local sunt cenzurate si nu ajung la noi, chiar dânsa a spus cä ne-a trimis si mi se pare mai ales cä 
CUP-ul este In subordinea Consiliului Local adresele care privesc societatile din subordinea Corisiliului Local ar 
trebui sä ajungä spre stiinta consilieribor bocali. Mi se pare o chestie impardonabila si as dori sä se spunã cine este 
de vina si sa fie sanctionati  cei care opresc aceste adrese care sunt adresate consilierilor locali." 

DI consilier Papuc P. - "cine poate sA dea un raspuns?" 
DI Primar —"toate adresele respectä un circuit bine stabilit, cu sigurana cä are numär de intrare la noi si se 

poate verifica dacä a ajuns la cabinet Primar sau In altä parte." 
DI consilier Diaconu V. —"doamna a spus cA a trimis special la fiecare si cätre Primar i•" 
DI Primar -" daca este trecut consiliul local nu trebuia sä ajungä la mine." 
DI consilier Diaconu V. —"v-am citit-o cui era adresatà si v-am citit si numArul de Inregistrare si acelai 

lucru s-a Intâmplat atunci cu domnul Zamfir si mi-ai spus atunci cä a fost o incärcäturä, nu este vina 
dumneavoasträ dar as vrea sä stiu care este circuitul hârtiilor care sunt adresate Consiliului Local si trebuie sA 
ajungä la Consiliul Local." 

DI Primar —"prin Registratura toate documentele se due direct la cei care räspund de Consiliul Local" 
DI consilier Diaconu V. —"da, dar sunt oprite cä am mai auzit aa." 



Dl consilier Papuc P. - "eu cred cä trebuiau sä vinä la juristele noastre si sä ne anunte dâflsele pe noi de 
aceea avem douä consiliere juridice ca una din aceste adrese venite pentru Consiliul Local sä le fie adresate br si 
ele sd ne transmitä nouä." 

Dl consilier Diaconu V. —"nu stiu, dar tot flu luäm In discutie problemele care le pun societatile si data 
trecutA a veriit domriul Grosu cu acea datorie care era, jar flu am discutat, cu deszapezirea iarai flu discutam 
adicà este o chestie care nu mi se pare in regula, atât am avut de spus." 

Dl Primar —"dacä se dorete sa se discute despre deszäpezire flu este Chiar fliCi o problemä, trebuia sa fie 
reprezentantul celui de la CUP pentru cä este societatea Consiliului local si trebuia sä-i expunà punctul de 
vedere sä vedem dacä existã cadrul legal, dacä flu existä cadrul legal, dacä putem gäsi o solutie." 

Dl Viceprimar, Pintilie D..- "cred cä pentru sedinta viitoare domnul Primar cred Ca ar trebui invitati si cei 
de la CUP pentru a discuta In consiliul" 

Dl consilier Diaconu V. —"ei au spus Ca au anuntat". 
Dl consilier Papuc P. -" eu yin cu altä propunere ca In sedintele de Consiliul Local sä Viflä toti sefii de 

servicii care pot da un räspuns pentru cä avem situatii de geflul acesta si nu avem cui sa ne adresäm nu stim cine 
sä fle dea Ufi rãspufls corect, pertinent si la object. Va rog frumos sa Ifltiifltati sefii de servicii sa fie prezenti In 
salä pefltru Ca sunt problemele urbei si a Primäriei, flu trebuie sa le stie Primarul pe toate sau Viceprimarul pe 
toate. Când apar acele situatii atufici fle adresäm persoanei respective din domeniul respectiv - doresc sä 
mefltionali In procesul-verbal." 

Dl consilier Diaconu V. —"sau un reprezentant dacä directorul flu este". 
Dl consi]ier Papuc P. - "supun la vot procesul-verbal cu amendamentul domnului Diacoflu" 
D-oara Secretar, Fotache V- "care este amendamentul?" 
Dl consilier Diacoflu V. —"conhinutul  procesului-verbal este corect, am vrut sä fac o precizare." 
Nu mai sunt iflterventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la §edinta din: 29.08.2019. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Preedinte de sedintd, Papuc Petru— da cuvântul domriului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

sedintei de astäzi. 
Dl Primar - dä citire Dispoziiilor de convocare nr. 737/ 20.09.2019, cu urmAtoarele proiecte de hotärâre: 

1. Project de hotärâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la 
Societatea Piete Prest Tec S.R.L. Tecuci. 

2.Proiect de hotàrâre privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 3 la H.C.L. nr.55/13.05.2019 privind 
aprobarea Programului de activitati culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019. 

3. Project de hotärâre privind modificarea H.C.L. nr.123/25.04.2015. 
4. Proiect de hotärâre privind aprobarea unui sprij in financiar pentru Parohia Adormirea Maicii 

Domnului, pentru sustinerea  obiectivului ,,Centru Social Pastoral pentru Tineret". 
5. Project de hotärâre privind aprobarea listei de prioritati pentru bocuintele A.N.L. In Municipiul Tecuci. 
6. Informäri, iflterpelarl, petitii." 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot ordinea de zi prezentatä. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 

D-na cofisilier Dumitriu G. —"as dori sa se consemneze ca la proiectul nr. 5 nu particip la vot". 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea rectificàrii bugetulni de 

venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piete  Prest Tee S.R.L. Tecuci 
Dl consilier Diaconu V. —"referitor la Raportul de specialitate la proiectul nr. 1 In general pana acum am 

vazut ca Raportul de specialitate era mai explicit, adica explica care suflt modificarile care au fost. Sunt 
modificäri de exemplu la cheltuieli pentru investitii aprobat prin 2019 -70, propuneri rectificare acum 82, 
modificäri sunt la sumele finale nu sunt modificari. Raportul de specialitate trebuia sa fie mai explicit si acolo 
unde sunt modificäri pe capitole trebuia sa fie precizat, s-a dat un copy —paste dupä raportul initiatorului si cu 
asta am terminat Raportul de specialitate. As dori ca Rapoartele de specialitate sa fie mai explicite. Daca pana 
acum se preciza ce se modifica la acest raport la punctul unu efectiv nu..." 

Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - "dacä urmäriti toate rapoartele de specialitate nu erau nici un fel 
de prezeritäri detaliate, aceste prezentäri in cadrul societatilor sunt fficute In nota de fufldamentare a societatilor si 
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dacä va uitati In "Nota de fundamentare" care este anexatä sunt explicate acolo toate modificärile, In raportul de 
specialitate este trecutä doar o sintezä" 

Dl consilier Diaconu V. —"Inainte flu era o sintezä, ci ce se modificã efectiv pe capitole". 
Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - "flu este nici o modificare la venituri si cheltuieli" 
Dl consilier Diacoriu V. —"per total, dar pe capitole sunt modificäri." 
Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - "sä flu confundäm bugetul de venituri si cheltuieli al Primäriei 

cu a unei societäti, societatea vine si Ii fundamenteazä ea" 
Dl consilier Diaconu V. —"de ce mai facem Raport de specialitate?" 
Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - "pefltru ca sä aprobam" 
Dl consilier Diaconu V. —"eu am venit cu o propunere ca sä Inelegem si noi mai bine. Eu as mai avea un 

comentariu de fàcut - birieInteles Ca bugetul atât pe anul acesta cat si Pe anul viitor, estimärile care sunt, nu 
reflectä potentialul acestei societati pentru ca dupä cum stiti In anii din urmä aceastä societate fficea profit si as  
vrea sa mai Intreb acum dacã ne puteti spune ce Incasäri au fost la bâlci pentru cä acum societatea a preluat si 
Oborul si in conditiile acestea chiar cu oborul anul acesta face 21 mii lei profit, In coflditiile In care anii trecuti 
frã obor fficeau 3 - 4 miliarde lei vechi. Anul acesta pe bugetul prognozat pe care Ii avem, rectificat acum, 
vorbim de un profit de 21 mii lei asta vreau sä Intreb si de ce cu tot cu faptul cä a luat oborul nu reuete sä mai 
facä profit, este societatea care ar fi trebuit sa facä profit." 

Dl consilier Papuc P. - "este o greea1a acolo In categoria impozite pe profit, se ia 16%? La impozitul pe 
profit dumneavoasträ ati  stabilit zece la o sutä milioane. Cat se ia?" 

Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - "da, dar mai sunt si cheltuieli nedeductibile. Dacä vä uitali 
acolo In anexa nr. 2 acolo este detaliat cu cheltuielile nedeductibile care se adunà la final si din cauza aceasta..." 

Dl cofisilier Diaconu V. —"dar nu trebuia sä vinà aici directorul societAtii sau contabilul sef al societatii?" 
Dl consilier Papuc P. - "de aceea o sä viriã Incepând cuedinta viitoare". 
Dl consilier Diaconu V. —"a don sä Imi dea i räspunsul pe care 1-am solicitat ce IncasAri au fost la bâlci" 
Dl consilier Papuc P. - "flu are cie sä dea". 
Dl DascAlu I, serviciu buget-cofltabilitate - "eu pot sä spun cA In momentul de fatä  din ceea ce avem este 0 

prognozä societatea la 31.08 are un profit de 184 mii lei conform balantei." 
Dl coflsilier Diaconu V. —"de ce face 21 la sfãrsitul anului?" 
Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - "este o prognozä" 
Dl consilier Diaconu V. —"de ce flu facem un buget dacA acum tot a aprobam rectificare de ce flU facem o 

rectificare pozitivã?" 
Dl Dascälu I, serviciu buget-contabilitate - " flu stim ce o sA fie pânä la sfâritu1 anului". 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärãre. 
Se InregistreazA 10 voturi "pentru" si 8 "abtifleri" (dl Andriutä G., dl Diaconu V., dna Dumbravä A.R., dl 

Leonte I., dna Lovifi V.0., dl Matei D.L., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. -" Cu 10 voturi "pentru" si 8 "abtineri" proiectul de hotärâre a fost adoptat." 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotãrâre privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 3 

la H.C.L. nr.55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activitAti culturale a! Municipiului Tecuci, 
aferent anului 2019". 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärare. 
Se Inregistreazä 16 voturi "pentru"i 2 "abtineri" (dna Lovin V.0. si dl Mlrza V.C.). 
D-oara Secretar, Fotache V. - " Cu 16 voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptat" 
Se trece la punctu! 3 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind modificarea H.C.L. 

nr. 123/25 .04 .20 15. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se Inregistreaza 16 voturi "pentru"i 2 "abtineri" (dna Lovin V.0. si dl Mirza V.C.). 
D-soara Secretar, Fotache V. -" cu 16 voturi "pentru" si 2 "abtineri" proiectul de hotärâre a fost adoptat" 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotärãre privind aprobarea unui sprijin financiar 
pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, pentru sustinerea obiectivului ,,Centru Social Pastoral 
pentru Tineret" 

Dl consilier Andriutä G.- "domnul Preedinte, dacä Imi permitei as vrea sä intervin si sä fac un 
amendament la acest project. Consider cä In cadrul consiliului local nu numai o data am intervenit si am ajutat 
mai multe categorii sociale In acest municipiu, bãnuiesc cä flu este un capät de tara dacä si aceste activitati 
culturale, religioase sau cum mai sunt, stiu cä In mandatul trecut noi am ajutat pe fiecare locas din acest ora. A 
propune ca, Intrucât aceastä sumã mi se pare derizorie de 5000 lei, sa gäsim undeva resurse ca sä le putem da 
macar 20 mii lei pentru fiecare care vor solicita acest ajutor. Cred cä aceastã categorie de oameni sunt cei care 
contribuie la bugetul local, dacä considerati cä amendamentul este bine-venit va rog colegi sa sustinem  acest 
amendament." 

Dl Viceprimar, Pintilie D. —"as dori sä ascultäm si punctul de vedere al doamnei director economic ca sã 
vedem dacä avem bani." 

Dl consilier Andriutä G.- "bani flu surit niciodatä donmul Vice" 
Dl Viceprimar, Pintilie D. —"tiu despre ce vorbesc pentru cä fbi mai avem si alte probleme, dar as vrea sä 

ascult si punctul de vedere al doamnei director sä vedem dacä sunt bani" 
D-na Tapoi N., director economic - " flu stiu cat Inseanmà si câte institutii sunt, dar avem o serie de 

investitii si au Inceput sä vinA facturile". 
Dl consilier Papuc P. - "vreau sä spun cä flu generalizam dAm doar pentru aceastA bisericA dacA se poate 

da, flu pentru toate." 
D-na Lovin V.0. - "din câte stiu a fost depusA o cerere chiar si de cAtre Biserica de pe 7 Noiembrie, 

Biserica pArintelui Forda si stiu cä flu s-a putut" 
Dl Primar - "da pentru picturA". 
Dl Viceprimar, Pintilie D. —"de sase miliarde era vorba doanma consilier". 
D-na Lovin V.0. - "da, dar flu s-a cerut toatA suma" 
Dl consilier Diaconu V. —"cat avem In buget?" 
D-na Tapoi N., director economic - "aveam 10 mii la Inceputul anului, dar cu posibilitatea sA rectific. Dar 

de unde?" 
Dl Primar - "domnul consilier nu stiu dacä cunoasteti situatia clara a Bisericilor si starea br la acest 

moment, luAm Biserica din Cemicari cred ca ai fost acolo Biserica se dArâmA si este Intr-un stadiu avansat de 
degradare ei nu au nici la acest moment gaz incAlzirea se face cu len -me iar spaiul din interior este undeva la 
25m utili ca sA spunem aa. In Cernicari sunt câteva sute de familii totui acobo i acolo se construiete un centru 
similar, ne ducem spre Biserica din Nicolae Bälcescu care zic eu cunoateti situatia extraordinar de bine au 
probleme cu turnul care In once moment poate sA cadA. La Biserica de la Cimitir este crApatA toatA si grad 
avansat de degradare se poate baga mâna prin perei si In once moment se poate sA se dArme, acolo se poate 
introduce si IncAlzire pe gaze si ei si-au fficut un satiu  pentru pomeniri ffirA grup sanitar si as putea sA enumAr pe 
toate. Eu sunt de acord sA dAm la biserici sume importante de bani sA le ajutAm dar trebuie sA vedem ce ne 
propunem sA facem dacA realizArile care au bc In muthcipiul Tecuci sunt doar pentru un interes a unuia sau a 
altuia flu sunt interes comun, deci a tuturor, trebuie sA be achithm aa cum este corect iar de aceste realizAri se pot 
bucura toti  tecucenii nu un eantion indiferent de culoarea politicA si zic eu, cA gAndirea aa cum spunea si 
domnul Diaconu, gAndirea sA fie unitarA, deci flu putem sA continuAm hazardul acesta politiceanesc dus la penibil 
sau absurd acuma Incercnd pe ultima sutä de metrii sA dAm ban-i la biserici cA aa este bine. Eu vA spun cA sunt 
foarte bisericos si as vrea sA-i ajut Intrutotul dar sunt si alte lucruri foarte importante In Tecuci pe care aceastA 
populaie din orau1 nostru are nevoie." 

Dl Viceprimar, Pintilie D. —"cred cA in momentul de fata domnul Primar cele mai importante sunt 
investitiile unde trebuie sA be dAm prioritate Si sA ducem banii" 

Dl Primar - "poate crede cineva cA aceste investitii sunt ale mele, sunt ale oraului si vor rAmâne". 
Dl consilier Andriuta G.- "as dori dacA se poate ca la aceastA parohie sA ne ducem mAcar pânA la 20 mu". 
D-soara Secretar, Fotache V. -" sa fac o precizare, dacA Imi dati  voie, conform Codului administrativ si a 

Dispozitiei de convocare amendamentele se depuneau scris pânA la data de 24.09, dacA doriti sA supunei la vot 
amendamentul votati Intâi derogarea de la Codul administrativ si dupA aceea votati si amendamentul. Codul 
administrativ impune termene pentru depunerea amendamentelor scrise deci nu mai sunt acceptate 
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amendamentele ridicate oral In timpul sedintei de consiliul local. Dacä doriti vä asumati derogarea de la Codul 
administrativ si supuneti la vot. 

Dl consilier Papuc P. - "cine este de acord cu derogarea de la Codul administrativ cu amendamentul 
domnului Andriutä?" 

Se supune la vot. 
Se Inregistreazä 2 voturi "pentru"(dl Andriutä G. si dl Papuc P.) si 16 "Impotrivä", deci derogarea a picat. 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 18 voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptat." 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea listei de prioritài pentru 
locuintele A.N.L. In Municipiul Tecuci. 

Preedinte1e de edinta, dl. Papuc P. - dä citire proiectului de hotãrâre. 
Dl consilier Leonte I. - "dacä Imi permiteti as vrea sa o intreb pe domnioara Secretar dacä in afarã de cele 

prin Legea 15 si cele douä hotärâri care stabilesc normele metodologice de aplicare a legii a apärut o modificare 
legislativa nouä vreo Ordonantä de Urgena pe care nu o stiu. Din punctul meu de vedere dacä flu existä apàrutä 
acum la sfâritu1 lui 2018 i 2019, i fac mie culpa cä n-as sti de ea, eu o sä ma abtin de la votul acestui proiect 
de hotärâre Intrucât flu respecta cele douä Hotärâri de Guvern cu normele metodologice." 

Dl corisilier Diaconu V. —"modificarea este facutä la lege prin Ordonanta In iunie 2018. Väd cä apar tot 
felul de discutii si nu as vrea sä flu avocatul nimanui dar 1acând parte din aceastä comisie as vrea sä-mi spun si 
eu punctul de vedere referitor la aceste locuinte ANL mai ales. Când s-a Inflintat aceastä comisie poate cä a fost 
o greeala cä nu a fost si un membru PNL, nu stiu exact conditiile In care a fost creatä dar in momentul In care s-
a creat, la Inceputul mandatului erau situaii, zic aa, destul de complicate la locuintele ANL In sensul Ca erau 
multe locuinte libere, ploua prin ele pe la etajul III, situatia de acolo era complicatä in mandatul trecut s-a läsat 
de izbelite intr-un fel sau altul aceste locuinte. Pe parcurs datoritä faptului cA s-a lucrat la ele, trebuie sã 
recunoatem lucrul acesta, s-au fficut contuare la flecare, s-au ocupat mare parte dintre ele si atunci Intrelinerea a 
costat mai puin, s-a amenajat zona cu bc de joacã s.m.d au venit mai multe cereri, de flecare data au venit mai 
multe cereri si aa cum spunea colegul meu domnul Leonte si prin contributia probabil a noasträ domnul Gradea, 
Primäria Tecuci a trimis adresä cä nu este corect sä se facä repartizarea doar la sfâritul anului In conditiile In 
care sunt bocuinte libere si atunci au venit aceste precizäri s-a schimbat legea si la flecare comisie se analizeazA 
In mod corect punctajul pe documentele puse. Vreau sä vä reamintesc cA punctajele au fost adoptate de noi, 
inclusiv de dumneavoastra In Consiliul local. Domnul Primar nici nu face parte din comisie si propriu-zis nu are 
cum sA influenteze aceste punctaje, se pot verifica dosarele, problema este cä cei care depun dosarele de flecare 
data nu stiu sä-i Intocmeascä un dosar, dacä eu stiu un coleg care lucreazä In Primärie cä tot aud discutii se 
intereseazä mai atent si Ii pune documentele de exemplu au studii superio are din ce stiu stint 1 5pct.etc. Nu este 
vina nimänui dacä X sau Y nu este In stare sä Ii facä un dosar sau nu aduce documentele. Fiecare dosar are prin 
notariat o declaratie pe proprie räspundere cä Ii asumã faptul cä nu a avut niciodatä, ca sä ma explic cum este In 
comisie, unii pun dei au 40-50 ani cerere la ANL bineInteles ca daca legea spune pânä In 35 se respinge, altii 
pun dosarul dar nu depun si declaratia sau la locuinta flu anexeazã câti metrii pàtrai are, nu anexeazä contractul 
de Inchiriere sau nici un document de studii In cazul acesta nu poate sä primeascä punctaj §i pe urma apar discutii 
Ca comisia face, drege .m.d.. As vrea sä fac precizarile acestea cine vrea sä se uite prin dosare foarte bine sa se 
uite si chiar dacA stint, cä a apärut cazul acesta cu domnul Voinea care a fost director, dar lucrurile sunt dare cine 
este interesat si vedei acum stint foarte multe cereri si nu mai stint locuinte, ceea ce este un lucru bun, Ca sunt 
ocupate suta la suta." 

Dl consilier Papuc P. - "as vrea sä adaug cä si eu am fost In mandatul trecut Preedintele comisiei, am adus 
toate dosarele din 2008 pâna In 2012 la zi stiu despre ce este vorba, salariati din Primärie au dosare penale si au 
dat cu subsemnatul pentru faptul Ca nu au respectat acele criterii de aprobare a primirii de apartament." 

Dl consilier Andriuta G.- "sa Ineleg din discutia colegilor ca completarea acestui dosar, cei care au 
concurat pentru aceste apartamente s-a facut pânä la ce dat?" 

Dl consilier Diaconu V. —"pânä la sfâritul lunii anterioare" 
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DI Viceprimar, Pintilie D. —"Se iau In calcul si se analizeazà doar dosarele care au fost depuse pânä la 
sfãritul lunii trecute, deci In cazul nostru dacä am avut sedinta säptAmâna trecutä s-au luat in calcul doar pânã In 
data de 31 august." 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 13 voturi "pentru", 4 "abtineri" ("( dl Andriutä G., dna Dumbravä A.R., dl Leonte I. si dl 

Papuc P.), jar doamna consilier Dumitriu Gina Georgeta nu participä la deliberare conform art. 228 din O.U.G. 
nr. 57/2019 

D-soara Secretar, Fotache V. -" cu 13 voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptat" 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Informãri, interpelàri, petitii. 

DI consilier Diaconu V. —"vreau sã pun si eu problema lucrärilor care se efectueazä pe domeniul public de 
diferite firme si faptul Ca flu se reface carosabilul aa cum a fost, si as vrea sä vä dau un exemplu de lucrarea 
mare a lui Rotari de pe Matei Basarab care a fost o bulibäsealä totalä, acum s-a deschis un pie, au pus asfalt peste 
pämâflt, in fine nu stiu ce o sà iasA vedem noi la iarnä. As vrea cu ocazia asta dacä s-a terminat lucrarea dacä se 
poate Incheia lucrarea pe Bulevard, adicä sä asfalteze pe acolo, a fost ceva ce flu se poate imagina aa o lucrare 
de sase luni sà sapi o groapa Si sa pui o conductã flu am väzut, dar vreau sä spun cã si pe Hârlescu, tot la fel, au 
fost fa- cute nite lucräri de canalizare, la fel pe Vorflicului s-a instalat o conductä deja asfaltul a cäzut. As vrea sä 
ne faceti si noua pentru data viitoare o informare cu lucrãrile care sunt In garanii si eventual verificate, pefltru cA 
flu este normal ca cei care efectueazã lucräri si iau bani sä flu le facä. Nu stiu câfld o sã Inceapa pe Hârlescu de 
exemplu lucràrile cä discutam Ca o sa se facA, sigur dar pânä se face este obligaia sä se astupe gropile, a fost un 
ant acolo i a pus un pie de piaträ binelnteles s-a aruflcat piatra acuma, jar la fiecare straduta s-a fàcut cupläri i 

au rämas santuri. Nu este normal ca toatä lumea sä treacA prin santuri pefitru cä firma care face lucrarea si nu till 
exact dacä de exemplu pe Vornicului cel care a facut lucrarea probabil a subcontractat asfaltarea la altA firma, 
dar celui care dali  autorizatia de constructie ala trebuie sã raspunda si sa ràmâná o garan4ie. Stiu. cã am discutat la 
un moment dat sä flu le mai luäm garanie mare cä se adunä s.m.d se blocheazä banii, dar In acelai timp trebuie 
sä si controläm acolo unde lucreazä dupa un timp sä Ii rezolve problema. Pe Hârlescu flu s-a Intâmplat nimic 
nici macar nu a asfaltat de luni de zile". 

DI Primar - "haideti sa fim mai exacti, deci dumneavoastrA faceti precizare la str. Dimitrie Hârlescu si la 
Vornicului". 

DI consilier Diaconu V. —"da, din ce stiu eu." 
DI Viceprimar, Pintilie D. —"este intersectia cu Rodflei deci au fost contactati executantii de la Galati, In 

prima fazä au un contract cu ..." 
DI consilier Diaconu V. —"asta este o aruflcä de pe unii pe altii." 
DI Primar - "lucrärile flU au fost finalizate ca sA ..." 
DI consilier Diaconu V. —"i noi cu mainile dacà rupem pivotii?" 
DI cofisiher Papuc P. - "ipe Nicoreti tot la fel sufit fa-cute branamente." 
DI Primar - "a vrea sà aduc douä precizari la douä proiecte, ne Intoarcem la Biserici peritru cA tot ce s-a 

discutat a prins o tentä total greita, eu zic cä datoria noasträ dacä flu putem sa-i ajutam din punct de vedere 
financiar cu sigurana toti  cei care vor sa vina alaturi de Biserici flU fleaparat din cartierele unde locuim poate sa 
o faca, daca legea flu ne permite sä avem o plaja atât de larga de finantare putem sa o facem prin sponsorizari flu 
este nici o problemä, exact cum ne dicteaza sufletul fiecaruia. Cu privire la celälalt punct cu locuinlele atât fie ele 
ANL-uri, Ca sunt sociale, ca sunt convenabile exista criterii de atribuire a acestor locuinte Primarul si Aparatul 
de specialitate, din ce cunosc eu, flu existä nici un dosar penal in care vreunul din colegii mei sa fie implicati, 
sunt comisiile de specialitate de la nivelul Consiliului Local care se ocupa cu aceste atribuiri In functie  de 
punctajul pe care 11 are fiecare persoana care a fficut o cerere." 

D-na consilier Dumitriu G.G. - "as vrea sa yin cu o rugaminte In functie  de programul dunmeavoasträ 
disponibil In perioada imediat urmatoare o Intâlnire cu toti  directorii unitatilor de Invätamant, pentru ca este 
necesar pentru a aduce la cunotinta câteva lucruri discuthm structura anului scolar pefltru anul viitor in special 
pentru scolile In care se desffioara proiectul Sansa T. Daca sunteti de acord!" 

DI Primar - " Cu sigurana. Am diminuat numärul institutiilor de Invatamaflt care flu au obtinut autorizatie 
de functionare  In anii precedenti si spun eu ca suntem pe un drum bun, pacat cã nu Intotdeauna ceea ce Iti  doreti 
poti sä realizezi dat find faptul ca situatia financiarã nu ne permute sa investim In acest moment in iflstitutnle de 
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invatamant asa cum ne-am don i noi, dar vom realiza i finaliza pana la finele lui 2019 la Gradinita din cartierul 
Nicolae Balcescu Si acele toalete pentru copiii si cadre si vom rezolva i cu functionarea acolo." 

DI consilier Diaconu V. —"daca tot s-a vorbit de scoli Si este Si domnul director de la Politia Locala in 
continuare la Scoala nr. 10 la ora 8 sau la ora 12 este o nebunie." 

DI Primar — "sunteti gresit informat si am sä vä spun de ce: ei si-au impartit unitatile de invatamant, iar 
Scoala nr. 10 este sub tutela Politiei Municipiului Tecuci, directia Circulatie" 

DI consilier Diaconu V. —"putem sã facem o adresa din partea Primariei sau a Consiliului Local?" 
DI Primar — "normal once se poate" 
DI consilier Diaconu V. —"pana nu se intampla ceva nimeni nu ne ia in seama, acolo este o zond 

extraordinard copii tree printre maini , jar dimineata la 8 efectiv nu se circula si la 12 la fel. In al doilea rand nu 
am rezolvat intrarea spre Gradinita, este o mizerie crasa pe langa proprietatea aceea care nu stim a cui este, nu 
rezolvam problema parcarilor acolo si este cumplit. Aceeasi problema este si in zond in fata celor doua camine, 
care au fost camine, se parcheaza in permanenta, mai departe se parcheaza TIR-uri cu toate ca semnul este de 
interzis, fac stanga i banda din dreapta este blocata, cu toate cà parcari sunt acolo pe partea stanga." 

DI Primar — "in spate au parcari fiecare corp." 
DI consilier Diaconu V. —"nu stiu, dar daca nu se ia nici o masura Si se poate sa vina TIR-uri i sä blocheze 

aproape tot orasul de la Lukoil in cob, ar trebui sa delimitam clar de la ANL-uri in cob o nu pe zonele in care sunt 
treceri de pietoni" 

DI Primar — "am creat pe Joan Tau cel putin 25 locuri de parcare, in jumatatea pietii din zona de langa 
Scoala 11 este o platforma cu 15-20 locuri de parcare, am desfacut i partea aceea de la Rodipet care era cu 
magazinele de papetarie i acolo mai sunt 3-4 locuri de parcare, deci locuri de parcare ar fi. Este bine ea este si 
domnul director aici, ar fi bine sa intensificam interventiile noastre acolo pe 1 Decembrie in zona. Rugarnintea 
mea este ca la cei care nu respecta regulile de circulatie in municipiul Tecuci sà le dam cate un tort." 

D1 consilier Matei D.L. —" parcometrul din piata din sensul giratoriu tragi cu sarma bonul, iar la Scoala nr. 
11 se parcheaza microbuze de vanzare jar parintii care yin cu masini sä aduca copii nu au loc pentru cà un 
microbuz ocupd 2-3 locuri odata" 

DI Primar — "ceea ce ati ridicat dumneavoastra se pot rezolva punctual inclusiv cu telefon, nu trebuie sä 
asteptam sedinta ordinara de Consiliul local ca sä spunem ca parcarea de la Scoala 11 este ocupata de microbuz, 
zic eu ca atunci trebuie actionat jar Politia Locala sã Ii faca datoria" 

DI consilier Andriuta G.- "domnul consilier Diaconu referitor la Scoala 10 nu spuneam ca se dä drumul 
prin spate sä facem un circuit acolo sä intram cu masinile?" 

DI consilier Diaconu V. —"am zis multe, dar nu s-a facut nimic." 
D1 Primar — "domnilor inainte de toate trebuie sàstim sã prioritizam lucrurile in municipiul Tecuci. Credeti 

cà acel drum prin spate nu ar fi fost extraordinar de executat intr-o lund de zile de catre o anumita firma, sunt 
sapte investitii in Municipiul Tecuci pentru care nu avem o firma sä vina la licitatie i vorbim de Sala Popular, de 
Scoala 10 doua corpuri de cladire. Cu baietii nostri ati vazut executam lucrari mai coboram o bordura, 20 m 
pavele, nu pot face lucruri atat de importante. Nu pot sä imi asum o lucrare destul de importanta care trebuie sä 
satisfaca i niste cerinte legale." 

DI consilier Papuc P. — "domnul Primar vizavi de Reabilitarea Primariei cu sala mare ce ne puteti spune." 
D1 Primar — "astazi au fost cei de la ADR, proiectul nostru a trecut incepand de saptamana viitoare va fi 

ridicat pe SICAP proiectul in valoare de opt milioane de lei si sä dea Dumnezeu sã avem un executant". 
Presedintele de sedinta, dl Papuc P.—" declar inchise lucrarile sedintei." 
Drept pentru cars-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Pre§edini\; 	 - 
Papu etru 

Secretar U.A.T., 
Fotache Vajerica 
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