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Incheiat astàzi, 01.11.2019, in cadrul §edinjei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are bc in Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 0800. 

Sedinta Consiliului Local de astäzi flu este Inregistratà audio-video. 
Doamna Butnaru Nicoleta, care tine locul domnioarei Secretar General Fotache Valerica - "Bunä 

dimineata! declar deschise lucrärile sedintei din totalul de 19 consilieri locali In functie sunt prezenti 15 
consilieri. Lipsete motivat domnul consilier Oancã Samir Vasile, iar nemotivat doanina consilier Lovin Valeria 
Olimpia, domnul consilier MIrza Vasilicä Cristinel si domnul consilier Papuc Petru, drept pentru care sedinta 
Consiliului Local de astäzi este legal constituitä. 

Avãnd In vedere faptul cä Preedintele de sedintd flu a anuntat  absenta la sedinta de astäzi propun 
suplimentarea ordinii de zi de astäzi cu Proiectul de hotàrâre privind alegerea Preedinte1ui de sedinld al 
Consiliului Local Tecuci pentru sedinta extraordinarä a Consiliului Local din data de 01.11.2019" 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de Zi cu Proiectul de hotärâre privind alegerea Preedinte1ui de 
edinta al Consiliului Local Tecuci pentru sedinta extraordiniarã a Consiliului Local din data de 01.11.2019" 

Se Inregistreaza unanimitate de voturi"pentru" 
D-na Secretar —"rog propuneri." 
Dl Viceprimar, Pintilie D.- "propun pe domnul consilier Matei Dragomir Lucian" 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerea domnului Viceprimar. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se supune la vot proiectul de hotärâre privind alegerea Preedintelui de sedinjd al Consiliului Local Tecuci 

pentru sedinta extraordinarä a Consiliului Local din data de 01.11.201 9cu domnul Matei Dragomir Lucian. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Dl Preedinte de sedintd, Matei D.L.— "Bunä dimineata! la mapä a fost procesul-verbal de la §edinja 

ordinarä a Consiliului Local din data de 28.10.2019. 
Dl Preedinte de sedintd - supune dezbaterii procesul-verbal din 28.10.2019. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la §edinja din: 28.10.2019. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru". 
Dl Primar - dä citire Dispozitiilor de convocare nr. 1143/ 29.10.2019, cu urmätoarele proiecte de 

hotärâre: 
"1. Proiect de hotärâre privind aprobarea Acordului dintre Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al 

Municipiului Tecuci si Judeiul Galati prin Consiliul Judetean Galati privind derularea investitiei "Inchidere 
depozit neconform Rates Tecuci". 

2.Proiect de hotärâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligaii si a cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de 
management integrat a! deeurilor In Judetul Galati". 

Se completeazä ordinea de zi cu Dispozitia ur. 1180/30.10.2019 cu urmätorul project al ordinii de zi: 
1.Proiect de hotàrâre privind aprobarea modificärii art.1 din H.C.L. nr.10/31.01.2019 privind modificarea 

Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in Municipiul Tecuci. 
2.Proiect de hotàrare privind modificarea tarifului pentru Serviciul de transport public local de persoane In 

Municipiul Tecuci." 
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Nu sunt interventii. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
Se inregistreazä unanimitate de voturi "pentru" . 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea Acordului dintre 

Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci i Judetul Galati prin Consiliul Judetean 
Galati privind derularea investitiei "inchidere depozit neconform Rates Tecuci" 

D1 Presedinte de sedinta, Matei D.L. —"dacä sunt interventii" 
D1 consilier Diaconu V —"proiectul a fost pus cam in scurt zic eu, cred cä Consiliul Judetean trebuia sä ne 

puna la dispozitie mai repede acest project de hotarare, nu stiu care au fost motivele pentru care acesta s-a 
aprobat intr-o sedinta extraordinara dar a vrea sä primesc niste lãmuriri. Deci Municipiul Tecuci conform 
acestui project are o serie de obligatii printre care prea dotarile existente, preda studii de teren i spatiile 
necesare deruldrii investitiilor. Nu se precizeaza in project ce spatii preda, spun cä acestea sunt conform 
Autorizatiei de mediu nr. 76 din 28 noiembrie 2018 si in acelasi timp obligatia Consiliului Local, a 
Municipiului Tecuci este sä asigure automonitorizarea calitätii factorilor de mediu i sä gestioneze relatia cu 
autoritatile competente pentru protectia mediului. Nu VOA de ce Municipiul Tecuci ar asigura aceste lucruri 
atata timp cat investitia este a Consiliului Judetean. Acestea se predau pe durata investitiei dar nu prea am vazut 

poate imi spuneti care este durata investitiei, termenul de predare propriu-zis in care este obligatia Consiliului 
Judetean sä predea apoi dotarile si spatiile. De asemenea, tinand cont cä a mai fost o cliscutie pe Rampa Rates, 
societatea actuald care a preluat Rampa Rates, Spatii Verzi i Cimitir asigura paza a vrea sä stiu daca o data cu 
aceasta predare cei care asigura paza va fi Consiliul Judetean pentru a scapa aceasta societate de niste cheltuieli 
suplimentare pe care nu le vad justificate." 

D1 Primar - "as vrea sä precizez foarte clar cä acest proiect este un acord pentru Studiu de Fezabilitate care 
vine la proiectul numarul doi, durata in Studiu de Fezabilitate nu apare asa cum bine ati observat. Vizavi de 
paza acest lucru o sä-1 discutarn ulterior nu a fost parte din project paza Rampei i o sä vä anuntarn in timp util, 
la urmatoarea sedinta vom primi de la Consiliul Judetean mai multe lamuriri cu privire si la paza dar i la 
durata. Studiul de fezabilitate este o viziune nu este un proiect tehnic cu date exacte acolo se discuta mai mult 
ce se intentioneaza sä se faca pe perimetrul ce a fost pe vechea rampa de gunoi." 

D1 consilier Diaconu V —"mi se pare c .a.  Consiliul Judetean nu Ii asuma prea multe lucruri ceea ce nu mi se 
pare in regula, de aceea consider cä ar trebui sä discutarn mai concret i obligatiile Consiliului Judetean. Ma 
gandesc cä Tecuciul face parte din judetul Galati, adica de fiecare data este tratat cumva separat. De fapt 
Consiliul Judetean reprezinta i Tecuciul, ar trebui cumva sä includd. Noi facem parte din judetul Galati." 

DI Primar - "se stia care este partea noastra ca i municipalitate in proiectul Consiliului Judetean." 
DI Viceprimar, Pintilie D. —" in momentul de fata noi avem predata doar suprafata de teren de sub Rampa 

Rates, gunoiul nu-1 avem predat este Inca al nostru. Consider cä din moment ce acest project va fi implementat 
va trebui sä le predarn i gunoiul atunci cu siguranta dumnealor Ii vor asigura i paza pentru cä va fi acolo un 
santier va avea utilaje, vom preda acele puturi de monitorizare. Asa ar fi corect sä Ii asigure i paza." 

D1 consilier Diaconu V —"in proiectul acesta noi fata de ceilalti intr-adevar venim cu o problema inchiderea 
Rampei Rates dar pana la urma s-au strans i niste banuti pe care ei i-au luat sau in once caz o sä Ii ia. Niedieri 
nu se vorbeste in proiectul acesta de acei bani." 

DI Viceprimar, Pintilie D. —"pentru cä nu se stie flindea din acei bani va trebui sä monitorizam timp de 30 
de ani Rampa Rates, vor fi niste puturi de man i adancime din care vom lua 

D1 consilier Diaconu V —"asta am observat cä nu se discuta niedieri in cadrul proiectului de inchidere de 
acei bani ce si care este destinatia lor i cine Ii va folosi. Foe parte sau nu fac parte din fondurile proprii care 
sunt alocate pentru acest proiect? Sau raman la Consiliul Local Tecuci." 

D1 Viceprimar, Pintilie D. —"banii Inca nu s-au dat nicäieri , sunt Inca in cont" 
D1 consilier Diaconu V —"din ce stiu eu destinatia era clark dar daca ei inchid Rampa care este destinatia 

acelor bani adica trebuie sa stabilim clar pentru cä au mai fost discutii cä s-au virat Cate Primarie i apoi 
inapoi, exista fondul acela, dar nu este precizat clar in cadrul acestui project destinatia acelor bani i asta ar 
trebui lamurita clar." 
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DI Primar - "pot sä precizez exact cA acea sumä de bani mi s-a precizat la Intâlnirile pe care le-am avut in 
cadrul sedintelor de lucru la Consiliul Judetean cà sunt pastrati pentru monitorizarea rampei si a statiei de 
sortare, puuri si o perioada mare de timp de 30 de ani aa cum spunea si domnul Viceprimar." 

DI consilier Diaconu V —"tiu cä se discuta la un moment dat cä din acei bani se poate face Imprejmuire, 
nu stiu dacä s-a cheltuit o parte din ei sau dacä In proiectul acesta se asigurà Imprejmuirea si tot ceea ce este 
necesar pentru groapa de gunoi." 

DI Viceprimar, Pintilie D. —"flu s-a cheltuit nici un banut din acei bani, dupä ce o discutäm cu Consiliul 
Judetean vom vedea.." 

Dl consilier Leonte I. —"astäzi la data la care vorbim de când s-a Inchis depozitul Rampei Rate 
monitorizäri se fac? si se aplicà de cAtre? 

DI Viceprimar, Pintilie D. —"da, de C.U.P.." 
DI consilier Leonte I. —"adicA pe lângà pazà mai au nite bänuti bagai" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se inregistreaza 13 voturi "pentru" si 2 "abtineri" (dl Diaconu V., si dl Matei D.L.). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotärãre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precumi a unor obligatii i a 
cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de management integrat al deeuri1or In Judetul Galati" 

DI Preedinte de sedintd, Matei D.L. —"dacä sunt comentarii" 
DI consilier Diaconu V —"prolectul doi este legat de proiectul unu 51 aici as vrea sä citesc investitnie 

propuse a se finanta prin Sistem de management integrat al deeurilor sunt: Achizitionarea de echipamente de 
colectare pefltru deseuri 1 e menaj ere colectate in amestec pentru tot judeu1, mai putin  municipiile Tecuci si 
Galati; achizitionarea de echipamente pentru colectarea separatä si transportul deeuri1or reciclabile menajere 
pentru tot judeul, mai putin  municipiul Tecuci —aici nu väd de ce a fost exclus municipiul Tecuci; realizarea a 
trei statii de transfer In municipiile Tecuci, Galati si Tg. Bujor; realizarea a douä centre pentru stocarea 
temporara a deeuri 1 or voluminoase si a deeuri1or menaj ere periculoase In incinta statiilor de transfer de la 
Tecuci §i Tg. Bujor - dupa cum vedeti la Galati a fost excius realizarea centrului pentru deeuri menajere 
periculoasei iaräi flu väd de ce cele periculoase sä fie numai la Tecuci i Tg Buj or; realizarea unei statii de 
compostare In municipiul Tecuci. Echipamentele preväzute a se achizitiona pentru staa de compostare Tecuci 
vor fi utilizate si pentru statia de compostare existentä la Tg. Buj or. 

Prin proiectul POIM se vor achizitiona: " echipamente pentru colectare deeuri menajere in amestec din 
zona deservitä de noul operator, respectiv: 80.883 pubele de 80 1 (pentru zona caselor din mediul rural); 2.677 
pubele de 120 1 (pentru zona caselor din Tg. Bujor si Bereti); 20 pubele de 360 1 (pentru zona blocurilor din 
Tg. Bujori Beresti); echipamente pentru colectarea i transportul deeurilor reciclabile menajere din zona 
deservitä de noul operator si suplimentarea echipamentelor existente In Municipiul Galati, deci iaräi din nou 
noi flu facem parte din acestjude." 

DI Primar - "nici flu avem cum sà facem parte pentru ca noi avem operatorul nostru de salubrizare, din 
momentul in care renuntam  la operatorul pe care 11 avem la acest moment intràm In tot acest proiect si noi. 
Adicä ei considerä cä dacä noi renuntam  la operator era foarte simplu..." 

DI consilier Diaconu V —"operatorul flu este a Consiliului local? Este un operator privat?" 
DI Viceprimar, Pintilie D. —"este un serviciu care va fi delegat de operator la licitatie." 

DI Primar - "deci noi flu putem sä avem si un alt operator vizavi de ei si sà ne dea si din proiect" 
DI consilier Diaconu V —"Galatiul la ora actualä nu are alt operator? De celor le dà cinci maini si la iioi 

nici una?" 
DI Primar - "pentru acetia toi au unul singur operator." 
DI consilier Diaconu V —"Galatiul reflunta la operatorul pe care 11 are?" 
DI Primar - "flu" 
DI consilier Diaconu V —"flu mi se pare corect." 
DI consilier Leonte I. —"In bate contractele si A.N.R.S.C.-ul spune ca atunci când ghidurile intrA In 

functiufle toate contractele inceteazã de drept farä nici o chestiune. Ce treabä are C.U.P.-ul? Ce treabä are 
ECOSAL de la Galati? Asa cum Galatjul ECOSAL va Inceta contractul cu. Primäria chiar dacã este societate 
publicä, In subordinea Primäriei Galati, ea primete investitii  iar Tecuciul flu primete investitii  pentru cä ce?" 



DI consilier Diaconu V —"de ce primete cinci maith Galatiul si Tecuciul nu? asta flu Ine1eg" 
DI Primar - "operatorul, flu se tie cä va fi ECOSAL , servo flu stiu cum sau cum s-o mai numi. Judetul 

Galati si toate aceste comune si orase..." 
Dl consilier Diaconu V —"haideti sa renuntam  i noi la operatorul nostru i sA inträm i noi In proiectul 

acesta si ne dA si noua maini, ne asigurä tot." 
DI consilier Leonte I. —"flu este adevrat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarä va prelua acest SMIT si-

1 va gestiona prin intermediul unor operatori de drept privat sau aa cum prevede contractul cu Uniunea 
Europeana" 

DI Primar - "spufle In acea Ine1egere Ca vor fi doi operatori?" 
DI consilier Leonte I. —"nu, dar toate contractele Inceteazä de drept." 
DI Primar - " domnul consilier flu Inelegei un singur lucru, eu flu vä contrazic pe dumneavoasträ dar vA 

spun cä atâta timp cat noi am tinut sa avem propriul nostru serviciu si operator de salubrizare noi am ieit din 
calculul br. Galatiul va avea doi operatori unul la Tecuci C.U.P. - ul si ne-a SCOS din joacA si GalaTiul cu 
restul." 

DI consilier Leonte I. —"ECOSAL flu este pe acelai picior de egalitate cu societatea noasträ C. U.P.-ul?" 
DI Primar - "dar nu ECO SAL va beneficia de cele cinci mainii, operatorul care va exista la acel moment." 
DI consilier Diaconu V —"ECO SAL o sä mai existe ulterior?" 
DI Viceprimar, Pintilie D. —"eu cred Ca o sä mai existe" 
DI consilier Diaconu V —"atunci de ce flu avem si noi acelasi statut?" 
DI consiher Leonte I —"exact, existä o urntate de mäsurA diferentiatä Intre cele douä murncipn DacA 

dispare ECOSAL dispare si C.U.P. - ul, dacä nu dispare ECOSAL nu trebuie sä dispara nici C.U.P. - ul 
important este Ca pentru cetatenii acestui judet sunt douA unitati de mAsurä: o unitate pentru municipiul Galati si 
o unitate de mäsurä pentru municipiul Tecuci, este punctul meu de vedere." 

DI consilier Diaconu V —"as pune o Intrebare: Cãnid am hotärât noi Ca flu inträm in acest proiect si ca 
pasträm C.U.P - ul?" 

DI Primar - "discutii an fost de mai mult de un an de zile" 
DI consilier Diaconu V —"In Consiliul Local nu cred cä a fost discutia aceasta." 
DI consilier Leonte I. —"nici eu flu-mi aduc aminte" 
DI consilier Diaconu V —"poate era cazul sä facem o discutie serioasä." 
DI Viceprimar, Pifitilie D. —"considera1i cä e mai bine sä ne pästräm operatorul flostru sau sä aducem un alt 

operator?" 
Di consilier Diaconu V —"flu stiu, dumneavoasträ stiti ce tarife o sä practice operatorul acesta?" 
Di consilier Leonte I. —"flu punem probiema aa cä renuntam  sau flu la operatorul nostru, trebuie respectate 

conditiile comunitatii Europene vizavi de finantarea SPIM. In alte judee flu existä aceastà chestiune despre 
care vorbim." 

DI consilier Diacoflu V —"flu este mai convenabil ca prin proiectul acesta sä ne autodotäm cu pubele In 
toate punctele de colectare .a.m.d. decât sã o facem din banii notri ai Consiliului Local?" 

DI Primar - "Inseamnä cä vom renunta la CUP. Dumneavoasträ spuneti CA In acest project Tg Bujor trebuia 
sA aiba operatorul lui, Tecuciul operatorul lui, la Corod si Matca operatorii br." 

DI consilier Diaconu V —"flu vorbim decât numai de Galati si Tecuci" 
DI consilier Leonte I. —"discutAm de cele douA municipii Tecuci si Galati cA au statute apropiate, aa s-a 

Intamplat si cu apa care a venit Consiliul Local, PrimAria haideti sA fim primii membni fondatori..." 
DI consilier Diaconu V —"vA contrazic când s-a dat apa stiam sigur CA vom pnimi 20 mibioane euro 

investitii pentru extindere, dar de data aceasta flu primim nimic aceasta este problema, aceasta este diferenta. 
Noi flu puteam sA facem dezvoltarea sistemului de apA si canalizare farA proiect european, justificarea asta era." 

DI consilier Leonte I. —"In perioada 2012-2016 când sA bage Valea MArului In apa hai la Consiliul Local sA 
dAm acordul, dupA ce a dat acordub la toti  ca sA intre si ei in grup: ce s-a Intâmplat?, a luat echipamentul de la 
Tecuci, de la Cosmeti de canalizare care in prima fazA de project era si in a doua 1-a tAiat ca sA Ii bage pe Aia. 
Ar trebui ca fiecare sA dea la nivelul ion de dezvoltare, la nivelul de venituri aceeai treabA se intâmplA si cu 
gunoiul." 

DI Primar - "la toate utilitAtile mai importante ar trebui ca fiecare sA vinA cu o cotizatie." 
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DI consilier Leonte I. —"aa a fost Infiintata Asociatia, trebuia sa vinä cineva sa explice sunt câteva 
chestiuni acolo care nu au legatura cu SMID-ul. Nu spun sä flu votäm, dar ca la primul un acord subtire fa - cut In 
piaä, dar cred dupa pärerea mea cA acel acord trebuia sä contina  nite chestiuni solide, dar sä dam drumul sä flu 
spuna Presedintele Consiliului Judetean cä din cauza Tecuciului flu au luat fonduri" 

DI consilier Diaconu V —"eu flu Ineleg de ce flu suntem consultati. Ce treabä are operatorul cu pubele?" 
DI consilier Leonte i. —"flu are nici o treabä, SMID-urile Iflfiir4ate In celelalte judee ale tarii In care 

ftinctioneaza..." 
Dl Primar - "domnilor cofisilieri haideti sa avem urmãtoarea sedintd sau putem face nu neaparat la sedinta 

Consiliului Local ca reprezentantii Consiliului Judetean, pot fi invitati, sa ne aducä toate lämuririle cu privire la 
acest proiect, pot veni cu proiecie sä ne spunä efectiv tot de la cap la coadä." 

DI corisilier Diacoriu V —"noi avem reprezefltaflt acolo poate sa preia ceea ce am spus noi si sa ne aducä 
flte räspunsuri." 

DI Sändicä M, consilier Serviciu Monitorizare —"ideea domnului Primar este de a ne Intâlni Intr-un cadru 
mai extins cu reprezentantii Consiliului judeean care se ocupa de acest proiect." 

DI Primar - "fbi la acest moment cu operatorul nostru de salubrizare suntem In afara jocului, dacä vrem sä 
fim in j oc si sa avem operatorul acela care va câtiga licitatia In Galati, pe care eu nu am de unde sä 11 stiu, 
atunci inträm si f101 pe aceste finantari, dar atunci ar fi trebuit sa desfiintäm acest C.U.P.." 

DI consilier Diacoriu V —"dacä flu se desfiinteza singur, stiti cä este pe pierderi si are destule probleme. 
Trebuie fcutä o analizä." 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se inregistreazà 13 voturi "pentru" si 2 "abtineri" (dl Diaconu V. si dl Matei D.L.). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea modificàrii art.1 din 

H.C.L. nr.10/31.01.2019 privind modificarea Contractelor de delegare a gestiunhi traseelor de transport 
public local prm curse regulate In Municipiul Tecuci 

DI Presedinte de sedinth, Matei D.L. —"dacä sunt comentarii" 
DI consilier Diaconu V —"s-au iscat discutii si para-discuii legat de transportul acesta in Municipiul 

Tecuci, am fost si la dezbaterea publicä am discutat si Cu cetäenii din Satul Nou si Cernicari si Imi pare ràu cä 
s-a transformat problema aceasta Intr-o chestie populista. Eu am fost si când s-a aprobat acel tarif de un leu si s-
a aprobat acel Regulament acum 10 ani, acel HCL ast,zi expirä s-a fcut 10 ani de la aprobarea lui. Consider cä 
dacä noi vrem sa facem un pas Inainte si sa flu lasam tecucenii frä transport ar trebui cum a fost si la discutia 
de la dezbatere sä se puna la masä cei care pâflä acuma au asigurat transportul si sunt singurii care au maim si 
pot sä asigure acel transport sa si le asume. Preul care este propus eu cred Ca este un pret rezonabil pefltru toata 
lumea, traflsportatorii au cerut mai mult. Eu sunt om de afaceri si flu stiu dacä mai este vreo afacere care merge 
cu aceleai preuri de acum 10 ani. Ca sä avem in continuare im transport In perioada urmatoare, mai ales cä 
vine iarna, cred ca este util de stabilit acest pret si de votat aceste proiecte." 

DI Primar - "tocmai din doriflta clara de a nu da aceastä tenta populista acestor proiecte am avut Intâlniri, 
aa cum bine stiti, cu traflsportatorii, am avut Intâlniri si cu oamenii din Tecuci pefltru ca dânii sunt principalii 
beneficiari si am ajuns la concluzia ca trebuie sa facem ceva. Am revenit la masa tratativelor Si am ajuns la un 
consens si cred ca este doriflta noastra a tuturor sä facem ceva sä revocam acest impas si cel mai important 
lucru este Ca avem timpul necesar de a pune bazele unui alt contract de delegare fa -cut pe baza legislaiei actuale 
care este destul de stufoasa. Vom veni in Consiliul local si vom cere permisiunea unei investitii printr-o firma 
de consultanta care sä ne duca pe un caiet de sarcini corect si sa nu mai fie discutat de nimeni" 

DI consilier Diaconu V -" ar trebui sa faceti acel studiu de trafic care poate o sa ne foloseascä si In alte 
domenii" 

DI Primar - "la toate fofidurile Europene si ma refer la infrastructurä este posibil ca dupa 2020 o sa apara 
axä de finantare si pentru infrastructurä si speràm ca o sa ne foloseasca acel studiu de trafic si pentru o 
gradinia. Acum numai dumneavoasträ putei hotärl dacä doriti sau nu sa schimbam hotärârea In urma 
Intâlnirilor pe care le-am avut" 

DI consilier Leonte I. —"domnul Primar o sã am o rugäminte la dumneavoastrà ca atunci când se fac 
dezbateri publice pe subiecte de genul acesta sa gasim o formula sa anun;am pe mai multi." 
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DI Primar - "sunt afisate la avizier, pe sit-ul Primariei i s-au fdcut i invitatii, dar daca doriti sa facem 
fluturasi i sä-i aruncam pe strada." 

DI consilier Leonte I. —"o sä am rugamintea la acest project, am sesizat tarziu si nu am avut timpul necesar 
sa depun un amendament, conform unor reglementdri privind durata contractului, va folositi de un articol i un 
alineat acolo unde scrie pentru perturbari de servicii i dar nu mai mult de doi ani." 

DI Primar - "este luata din legislatie" 
DI consilier Leonte I. —"avand in vedere ca am dat sase luni, a vrea sä ramana un an si jumatate, sa nu aiba 

cineva oportunitatea cä ar fi doi ani i. Legea spune ce nu poate depasi doi ani, on la astfel de contracte de 
regula la durata se trece o data si nu mai mult de jumatate din perioada, ma gandesc sa nu vina cineva dupa ce 
noi v-om aproba i sä spuna sase luni cu doi ani fac mai mult decat doi unde dä dreptul autoritatii i poate 
reusim in anul acela jumatate . Este un punct de vedere daca vreti sä ii luati in seama este ok" 

D1 consilier Diaconu V —"consider ca 18 luni ar fi suficient, mi s-ar parea o perioada mai rezonabila sä 
aduci transportul public la un standard mai dezvoltat. Legat de ce spunea domnul Leonte cu publicitatea a avea 
o propunere ca panourile acestea electorale care sunt in fiecare carder s-ar putea pasta i s-ar putea afisa acolo 
mesaje de genul acesta." 

D1 Primar - "am putea in viitorul buget sä prindem o suma pentru a face panouri in cartiere, aviziere in 
adevaratul sens al cuvantului." 

Nu mai sunt interventii. 
DI Presedinte de sedinta, Matei D.L. —"supun la vot amendamentul domnilor consilieri de 18 luni in loc de 

2 ani " 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind modificarea tarifului pentru 

Serviciul de transport public local de persoane in Municipiul Tecuci. 
D1 Presedinte de sedintA, Matei D.L. —"daca sunt interventii" 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 12 voturi "pentru" si 3 "abtineri" (dlAndriuta G., dna Dumbrava A.R. si dl Leonte I.). 
Presedintele de sedinta, dl Matei D. L.—" declar inchise lucrarile sedintei." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Presedinte de sedinta, 	 Secretar General al U.A.T., 
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