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PROCES - VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARA 

10.12.2019 

ncheiat astäzi,. 10.12.2019, In cadrul §edinlei extraordinare a Consiliului local a! Municipiului Tecuci, 
care are bc In Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600. 

Sedinta Consiliului Local de astäzi este Inregistratä audio-video. 
Dl. Presedinte de sedintd, Leonte lonel— declarA deschise lucrrile sedintei si da cuvntul domnioarei 

Secretar pentru a face prezenta. 
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - "BunA ziva! mai Intâi o sa dea citire domnul Primar - Ordinului 

Prefectului nr. 386 din 04.12.2019." 
Dl Primar -"Cätre Consiliul Local al Municipiului Tecuci - având In vedere adresa nr. 281 din 30.11.2019 

formulatà de Partidul Social Democrat - Organizaia Judeteana Galati Inregistratà la Institt4ia Prefectului - 
Judetului Galati cu nr. 9600 din 02.12.2019 prin care s-a solicitat Prefectului Judetului Galati sA constate, prin 
Ordin, Incetarea mandatului de consilier local Inainte de expirarea duratei normale pentru donmul Pintilie Danut 
ca urmare a pierderii calitätii de membru al partidului politic pe a cärei listä a fost ales la alegerile locale din 05 
iunie 2016 prin exciuderea din partid va Inaintäm aläturat In original exemplarul nr. 2 a! Ordinului Prefectului nr. 
386 din 04.12.2019 privind constatarea Incetärii de drept Inainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al domnului Pintilie Danut cu CNP consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci Judetului Galati. Prefect Dorin Otrocol 

Ordinul nr. 386 din 04.12.20 19 privind constatarea Incetärii de drept Inainte de expirarea duratei normale 
a mandatului de consilier local al domnului Pintilie DAnut consilier local in cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci judeului Galati. Dorin Otrocol Prefectul Judetului Galati numit prin HotArârea nr. 865/ 
06.12.2017 Guvernului României. 

Avnd In vedere adresa nr. 281 din 30.11.2019 formulatã de Partidul Social Democrat - Organizaia 
Judeteana Galati Inregistratä la Institutia Prefectului - Judetului Galati cu nr. 9600 din 02.12.2019 prin care s-a 
solicitat Prefectului Judetului Galati sã constate, prin Ordin, Incetarea mandatului de consilier local, Inainte de 
expirarea duratei normale , pentru domnul Pintilie Dänut - ca urmare a excluderii din partid completata prin 
adresa nr. 291 din 03.12.2019 Inregistratà la Institutia Prefectului Judetului Galati cu nr 9600 din 03.12.2019. 

Având in vedere Referatul nr. 9600/04.12.2019 Intocmit de Serviciul Juridic Si Relatii cu Publicul din 
cadru! Institutiei Prefectului —judeu1 Galati 

In conformitate cu prevederibe art. 204, abin 2 lit. j, aim. 12 si art. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codub 
administrativ; 

In temeiul art. 258, lit. e, art. 275, aIm. 1 si 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite 
prezentul Ordin: 

Se constatä Incetarea de drept, Inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consibier local a! 
domnubui Pintibie Dänut -consibier local In cadrub Consibiului Local al municipiului Tecuci, judeu! Galati, ca 
urmare a pierderii cabitätii de membru al partidubui politic pe a cärei listà a fost ales. 

Se declarä vacant bocub de consilier local din cadrub Consibiului Local a! municipiubui Tecuci, judeul 
Galati. 

Serviciu! Juridic si Rebaii cu Pubbicul va comunica prezentub Ordin domnubui Pinti!ie Danut, cu 
domiciliu! In str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, municipiul Tecuci, judeul Galati si Consiliului Local a! 
municipiu!ui Tecuci, judeub Galati. Ordinul Prefectului devine executoriu de la data comunicärii cätre 
persoanele interesate. 

Prezentul Ordin poate fi atacat la Sectia  de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Galati." 
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Domnisoara Secretar, Fotache Valerica -" Intrucât s-a modificat numärul consilierilor locali In functie 
deci din totalul de 18 consilieri locali In functie  sunt prezeni 18 - edinta Consiliului Local este statutarA. Vreau 
sä vä aduc la cunostintä ca-  acum majoritatea absolutä este 10 voturi s,i majoritatea calificatA 12 voturi". 

Dl Presedinte de sedintd, Leonte lonel - "speräm ca Ordinul sà fie in regula si sa nu fie probleme" 
Domnisoara Secretar, Fotache Valerica - "potrivit Codului administrativ el devine executoriu de la data 

comunicärii, iar nouã ni s-a comunicat ieri In data de 09.12.2019. Domnul Viceprimar a predat tot ce a primit, jar 
cä poate sä-1 atace este partea a doua, dar el devine executoriu de la data comunicärii." 

Dl Presedinte de sedintd, Leonte lonel - precizeazä cà a fost la mapä procesul-verbal de la edinta ordinarA 
a Consiliului Local din data de 29.11.2019. 

Dl Preedinte de sedintd - supune dezbaterii procesul-verbal din 29.11.2019. 
Dl consilier Diaconu V. - "a fost o eroare de redactare". 
D-na consilier Lovin V.0. —"la proiectul nr. 2 a fost trecut "Se Inregistreazä 12 voturi "pentru si 7 

"abtineri"- au fost trecuti domnul Diaconu V si donmul Matei D. ca abtineri, dar am fost noi respectiv: dl MIrza 
Si d-na Lovin" 

Dl Primar -" flu are nici un efect asupra proiectului" 
D-na consilier Lovin V.0. —"nu, am vorbit cu comisia de redactare si s-a modificat acum Inainte de 

sedintä" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la §edinja din: 29.11.2019. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Presedinte de §edintd Leonte lonel - dä cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordiriii de zi a 

sedintei de astäzi. 
Dl Primar - dä citire Dispoziii1or de convocare nr. 1473/ 06.12.2019, cu urmätoarele proiecte de 

hotärâre: 
1. Project de hotärãre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al Municipiului 

Tecuci, pe anul 2019. 
2. Proiect de hotärâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului 

Cernicari, pentru sustinerea  obiectivului "Reparaii curente exterioare Biserica Adormirea Maicii Domnului 
Cernicari". 

3. Project de hotàrâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfintii Voievozi Noj, pentru 
susinerea obiectivului "Reparaii curente jgheaburi si burlane". 

4. Project de hotàrâre privind aprobarea proiectului retelei  scolare a unitäbilor de Invatamânt preuniversitar 
de stat si particular din Municipiul Tecuci, pentnu anul scolar 2020-2021. 

5. Project de hotãrâre privind emiterea acceptubui de Infiintare a conso4iului scolar Incepând cu anul 
colar 2020-2021 Intre coala Gimnazialä Nicobae Bälcescu Tecuci si Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu 

Tecuci. 
6. Proiect de hotärâre privind emiterea acceptului de inflintare a conso4iului scolar Incepând cu anul 

colar 2020-2021 Intre Scoala Gimnazialà Ion Petrovici Tecuci si Liceul Tehnologic Ovid Caledonuu Tecuci. 
7. Project de hotärâre privind emiterea acceptului de Infiintare a conso4iului scolar Incepând cu anul §colar 

2020-2021 Intre Scoala Gimnazialà Victor Ion Popa Iveti si Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci." 
Nu sunt interventji. 
Preedintele de edintä, dl Leonte I.—"supun la vot ordinea de zi prezentatä de domnul Primar" 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotârâre privind rectificarea bugetului centralizat de 

venituri si cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019 
Preedintele de edin1a, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
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Se Inregistreaza 12 voturi "pentru" si 6 "abtineri"(dl Andriuta G., d-na DumbravA A.R., dl Leonte I.,d-na 
Lovin V.0., dl MIrza V.C. si dl Papuc P.). 

D-oara Secretar, Fotache V. -" cu 6 "abtineri" si 12 voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptat" 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea unui sprijin financiar 

pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Cernicari, pentru sustinerea  obiectivului "Reparaii curente 
exterioare Biserica Adormirea Maicii Domnului Cernicari" 

Preedinte1e de edintä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrãre. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotArâre privind aprobarea unui sprijin financiar 

pentru Parohja Sfintli Voievozi Noj, pentru sustinerea obiectivului "Reparatii curente jgheaburi si 
burlane" 

Preedinte1e de edinä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärre. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea proiectului retelei  scolare a 

unitätilor de Invàtämânt preuniversitar de stat si particular din Municipiul Tecuci, pentru anul scolar 
2020-2021. 

Preedintele de edinä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärre. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind emiterea acceptului de Infiintare a 

consortiului scolar Incepând en ann! scolar 2020-2021 Intre Scoala GimnazialA Nicolae BAlcescu Tecucj sj 
Liceul Tehno!ogic Ovid Caledoniu Tecuci 

Preedinte1e de edinä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Dl Diaconu V - "care este rolul consortiului?" 
Dl Primar - "oferä posibilitatea cadrelor didactice de la licee sã se ducä §i la scolile generale pentru cä flu au 

ingineri sau aitceva acolo, asta este una. A doua este Ca prin acest consortiu,  stiti Ca 0 unitate de Inväàmânt 
trebuie sà aibä minim 300 de elevi, jar salva" 

D-na Dumitriu G. -" dacA Imi permitei as vrea sã fac o completare - de ce s-a ajuns la nevoia aceasta de 
acord In vederea unui consortiu?,colile  care desfàoarä Invatamântul §ansa a doua pe lângà disciplinele 
obligatorii din trunchiul comun cum este matematicä, fizicã .a.m.d. ori elevii parcurg si discipline de specialitate 
i stagii de instruire practicä. DupA finalizarea br elevii pot primi pe lângä certificatul de absolvire de opt clase 

pot primi si un certificat de specialitate in domeniul In care a studiat, Insa acest certificat flu poate fi emis decât 
de un liceu. Scolile nu pot emite un certificat de specialitate pentru Ca nu au profesori care sä predea discipline 
tehi-ijce si de aceea este nevoje de acest acord cu un liceu in cazul nostru cu Liceul Ovid Caledoniu care va emite 
la sfârit de an scolar si acest certificat de specialitate." 

Dl. Diaconu V. —"yin profesorii sau copii merg..." 
Dl Primar - "copiii merg la atelier." 
Dl Nita M., Sef Serviciu SADPP -" nu implica nimic financiar In plus" 
D-na Dumitriu G. —"nu implicã absolut nimic, iar elevii rämân In planul de scolarizare al scolii de unde sunt 

Inscrii." 
Dl Diaconu V - "vor primi in clasa a opta calificare?" 
D-na Dumitriu G. —"un certificat/atestat pentru parcurgere a unor module de specialitate dupA care pot merge 

mai departe sä facä scoald profesionalä." 
Dl Primar - "pentru consolidarea unitätilor de Invatamânt de pe raza municipiului Tecuci unde problema 

copiilor este clara aceste conso4ii yin foarte bine" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrâre. 
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Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind emiterea acceptului de infiintare a 

consortiului scolar incepand cu anul scolar 2020-2021 intre Scoala Gimnaziala Ion Petrovici Tecuci si 
Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci. 

Presedintele de sedinta, dl Leonte I.—"daca sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind emiterea acceptului de infiintare a 

consortiului scolar incepand cu anul scolar 2020-2021 intre Scoala Gimnaziala Victor Ion Popa Ivesti si 
Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci." 

Presedintele de sedinta, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotardre. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Secretar General al U.A.T. Municipiul Tecuci, 
Fotache Valeriia 
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