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Incheiat astAzi, 23.12.2019, 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. 

Sedinta Consiliului Local de astãzi este Inregistratä audio-video. 
Dl. Preedinte de edinta, Leonte lone! —"declar deschisAedinta ordinarä a Consiliului Local de astàzi i 

având In vedere cä am vorbit i cu domnu! Primar o sa vä rog sä inem un moment de recu!egere pret de un 
minut pentru eroii revolutiei de acum 30 de ani." 

Se tiiie ün moment de reculegere: 
Dl. Preedinte de edintä, Leonte Jonel —"rog pe domnul Primar sä ne facã o prezentare care are legaturä 

cu un eveniment nefericit." 
Dl Primar —"este pàcat Ca trebuie sä aducem aminte cu o zi doar Inainte de särbAtoarea Naterii 

Mântuitorului, dar este corect pentru cä a Incetat din viata un alt filantrop al municipiului Tecuci si vorbim de 
Lucia lonescu Greabän in vârstä de 95 ani, de profesie economist care a !äsat municipiului Tecuci o clädire de 
aproximativ 100 mii euro si vorbim de casa ninsä de pe Bulevard. Doamna pe lângA faptul Ca a fost o familie 
deosebità si soul este decedat, vreau sã precizez cã s-ajudecat cu municipalitatea un numär destul de important 
de ani, jar In momentu! In care a câtigat procesul a cedat-o Primäriei. Recunotinta noasträ va fi In permanenä 
vizavi de aceastä familie de oameni deosebiti Si cred cä o sa trebuiascä se !e mu!pimim de fiecare datA când avem 
ocazia." 

Dl. Presedinte de sedintd, Leonte lonel —"rog pe domnioara Secretar sA ne facA prezena" 
Domnisoara Secretar General, Fotache Valerica - "BunA ziva! lipsesc motivat: dl Andriuta G., d-na 

Diaconu P.M., d-na Lovin V.0. Si dl Matei D.L., Intrucât sunt 14 consilieri locali prezenti din 18 consilieri bocali 
In functie, - edinta Consiliului Local este statutarA." 

Dl Preedinte de §edintA, Leonte lonel— preCizeazA cA a fost la mapa procesu!-verbal de la §edinja 
extraordinarA din 10.12.201 9."VA Intreb dacA pe marginea procesu!ui-verbal de data trecutA sunt discutii." 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la edinta din: 10.12.2019. 
Se InregistreazA unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Preedinte de sedinta, Leonte lonel - dA cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

edintei de astAzi. 
Dl Primar - dA citire Dispoziiibor de convocare nr. 1492/ 17.12.2019, cu urmAtoarele proiecte de 

hotArâre: 
1. Project de hotärAre privind reCtificarea bugetului local de venituri si cheltuieli a! Municipiului Tecuci, 

peanul2Ol9. 
2. Project de hotArâreprivind aprobarea rectificArii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la 

Societatea Piete Prest Tec S.R.L. Tecuci. 
3. Project de hotArâreprivind aprob area rectificrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la 

Societatea Compania de UtilitAti Pub!ice Tecuci S.R.L. 
4. Proiect de hotArâre privind aprobarea modificArii organigramei §i a statubui de functii  pentru Compania 

de Utilitäti Publice S.R.L. Tecuci - 11 voi retrage de pe ordinea de zi. 

1 



5. Project de hotärâre privind revizuirea Regulamentului de, Organizare si Functionare  a. Consiliului Local 
al Municipiului Tecuci. 

6. Project de hotarâre privind aprobarea Programului de activitäti culturale al Municipiului Tecuci, aferent 
trimestrului I al anului 2020. 

7. Project de hothrare prjvind conferirea post-mortem a titlului de "cetatean de onoare" al Municipiului 
Tecuci, domnului subit. (p.m.) TOBOS SILVICA, Erou al Revolutiei. 

8. Project de hotärâre privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrArj de jnteres local ce urmeazä a fi 
efectuate de beneficjarji de ajutor social, In conditjile Legii nr. 416/2001 prjvjnd venitul minim garantat, cu 
modificärile si complethrile ulterioare. 

9. Project de hotärâre privjnd aprobarea Planului local de aciune privind serviciile sociale administrate si 
finantate din bugetul Consiliuluj Local Tecuci In anul 2020. 

10. Project de hotArâre prjvind modjficarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de 
Utilitäti Publice S.R.L. Tecuci pentru unele activitati din Serviciul de salubrizare, Incepând cu data de 
01.01.2020. 

11. Proiect de hotärre privjnd scoaterea din evidentele contabile ale Societätii Compania de Utilitati 
Publice Tecuci S.R.L. a unor debitori, persoane fizjce, declarai insolvabili de executorul judecätoresc. 

12.Proiect de hotärâre privind aprobarea scoaterii din functiune  a unor bunuri din patrimoniul Municipiului 
Tecuci, In vederea casArii si valorificärii. 

13. Project de hotärâre privind reevaluarea activelor fixe prin metoda indexärii si Inregistrarea rezultatelor 
In contabilitate. 

1 4.Proiect de hotârâre privind àprobarea protocoluluide sprijinire a Scoln Gimnaziale Speciale "Constantin 
Päunescu" Tecuci In vederea transportului elevilor care flu se pot deplasa singuri la scoald, pãna la sfãritu1 
anului 2020. 

15. Proiect de hotärâre privind aprobarea unui ajutor de urgenä domnului Dantis George Emanuel. 
16. Proiect de hotArâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate 

construirii de garaje, terenuri apartinând  Municipiului Tecuci. 
17. Project de hotärâre privind transmiterea In administrarea Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a 

unor imobile cu destinatia de locuinte de serviciu. 
18. Project de hotärâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020. 
19. Proiect de hotärâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru 

persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci. 
20. Proiect de hotàrâre privind aprobarea Incheierii unui contract de servicii de asistentä si reprezentare 

juridicä. 
21. Project de hotärâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desffiurare a evaluärii anuale a 

managementului Muzeului de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului 
Local Tecuci in comisia de evaluare si In comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anualä a 
managerului instituiei publice de culturä - Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci —subordonatä Consiliului 
Local Tecuci. 

22. Informäri, interpeläri, petitii." 
Nu sunt interventii. 
Preedintele de edintä, dl. consilier Leonte lonel -" supun la vot ordinea de zi aa cum a fost prezentatä de 

domnul Primar." 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pefltru". 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind rectificarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019 
Preedintele de edintä, dl Leonte I.—dà citire proiectului de hotãrâre, "dacä sunt interventii". 
DI corisilier Oancä S. V.- "iatä spre deosebire de anii trecuti si Preedintele de sedintd dar si domnul Primar 

spun cä surit doleantele cetäteanului. Iatà ce vrea tecuceanul referitor la rectificarea bugetului municipiului si ma 
bucur tare mult CA doamna Director este prezentA. Sunt sufocati de amerizi cetAtenii dar si bugetul. Unii dintre 
cetatenii debitori sunt cei care in urmA cu zece ani erau copiii In tabAra de sinistrati, nu aveau ce mânca, nu aveau 
cu ce se ImbrAca si cereau pe la Kauffland , astäzi sunt majori poartA cu ei amenzi de 50, 60 sau 70 milioane si 
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vor sä päeascä In viata dar flu pot pentru Ca atâmA amenzile acelea de când erau copiii si cereau. Eu transmit 
mesajul cetateanului." 

Preedintele de sedin1d, dl Leonte I.–"am rugàmintea sa discutati despre proiectul numärul unu, problema 
dumneavoasträ poate fi discutatä la interpelari." 

DI consilier Oancä S. V.- "la iflterpelari v-ati  pierdut tot interesul, când discuthm despre bugetul 
municipalitaii el flu trebuie articulat In principiu pe colectarea de amenzi. Amenzile stim cum se aplica unele 
sunt pe nedrept, jar unele au valoare supradimensionatä raportatA la salariul românului si multi flu le contestä. 0 
rog pe doamna director sã ne spunA cam cat la sutä, sau câti bani ar fi de recuperat de la cetatenii Tecuciului." 

D-na Director economic, Jäpoi N. –"in jur de o sutà miliarde lei vechi sunt de recuperat. Amenda este o 
sanctiune, fiecare cetatean trebuie sa respecte o lege jar prin faptul cA flu s-a respectat a fost amendat. Indiferent 
cä e$i särac sau bogat amenda trebuie sä o achiti." 

DI consilier Oaricä S. V.- "tim cu toti  cA unii mai fac si abuz, excese mA refer la cei care Impart procesele-
verbale, jar noi avem dreptul sA luAm decizia ca amenzile pAnA la ultimii trei ani sA fie anulate. Ne dA dreptul 
legea" 

DI consilier Diaconu V. –"faceti un project." 
DI consilier OancA S. V.- "putem face prin amendament sau prin proiect de hotärâre, peritru cA trebuie sA o 

facem flu este normal ca copiii care erau vai de capul br §i ne amintim cA administratia anterioarA le Intrerupea 
curentul electric..." 

D-na Director economic, TApoi N. –"dumneabor au avut dreptul de a contesta procesul-verbal" 
DI consilier OancA S. V.- "un copil de 7 ani sA conteste procesul-verbal?" 
DI consilier Papuc P.- "háideti punctual." 
DI consilier OancA S. V.- "poate cà flu ar fi rAu sA desflintAm anumite posturi mA refer la efli de birouri, 

poate directorii adjuncti de la societati cred cA s-ar putea face o economie si banii ar putea fi orientati cAtre mult 
blamata Politie LocalA pentru cA atunci când avem evenimente Ii rugAm sA ne apere pantalonii sau fustele, dar 
spre deosebire de alte municipalitati flu sunitem foarte darnici nici cu dun-mealor ... 0 rog pe doanma Director sA 
ne spullA cat din suta aia de miliarde se IncaseazA anual si dacA ar intra In faliment Primria dacA..." 

DI Primar - "PrimAria flu intrA niciodatä In faliment." 
DI consilier OancA S. V.- "dacA s-ar anula amenzile mai vechi de trei ani, ne dA voie legea." 
D-na Director economic, Tapoi N. –"nu avem cum sA anulAm.." 
DI consilier OancA S. V.- "ne permite legea" 
D-na Director economic, Tapoi N. –"haideti sA facem impreuna un proiect, dar sA gAsim si calea legalA" 
DI consilier OancA S. V.- "alte municipalitAti au fficut-o." 
DI consilier Papuc P.- "as vrea sA flu punctual vizavi de proiectul riumärul unu - am fcut o interventie 

Impreunä cu donmul coleg Leonte §i mi s-a dat un rAspuns aa cum e priceput domnul Primar. Nu o sA fim de 
acord §i ne abtinem la acest proiect pentru cA flu a respectat nite doleante ale noastre pe care le-am solicitat sA se 
dea si la Parohii" 

DI Primar - "dumneavoastrA faceti niste aflrmatii total eronate" 
DI consilier Papuc P.- "De ce sunt eronate domnul Primar? 
DI Primar - "0 sA citesc in fata  camerei de luat vederi sA vedem dacA intr-adevAr raspimsul pe lege 

deranj eazA pe cineva" 
DI consilier Papuc P.- "flu am nimic ImpotrivA, noi ne-am spus punctul de vedere" 
DI Primar - "Domnului Leonte Jonel si Papuc Petru consilieri locali din cadrul Partidului National  Liberal 

In Consiliul Local Tecuci,judetul Galati având In vedere sedinta ordinarA a Consiliului Local din data de 23.12.-
pentru proiectul de hotArãre nr. 1 de pe ordinea de zi "Privind rectificarea bugetului local de veflituri si 
cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019", propunem urmAtoarele amendamente: La capitolul 70.02.50 

Amenajare padoc câini comunitari, Complex Zootehnic Nicorvin, T17 - proiectare si execuie - articol 
71.01.01— sA fie alocatA suma de 30.000 lei In foe de 10.000 lei prifl diminuarea sumei de la capitolul 
Construire spatii  pentru alimentatie publicA In cadrul OBOR, mun. Tecuci si doi -Acordarea unui sprijin 
financiar parohiilor din Municipiul Tecuci In sumA de 5.000 lei pentru flecare parohie. De aceastA sumA sA 
beneficieze parohiile care in anul 2019 nu au primit sprijin financiar de la U.A.T. Municipiul Tecuci (10 
parohii x 5.000 lei = 50.000 lei), prin diminuarea sumei de la capitolul 70.02.50 -"Construire 
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s p a t ii p e n t r u alimentatie publica din cadrul OBOR, mun. Tecuci. in ambele situatii beneficiarii sumelor 
vor trebui sA cheltuie fondurile alocate conform legislaiei In vigoare. 

Urmare a recomandärilor primite de la P.N.L. - Organizaia Tecuci privind aprobarea proiectului de 
Hotararenr. 1 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, inregistrata la Municipiul Tecuci 
sub nr.73747/20.12.2019 vä aducem la cunotinta urmätoarele:- la pct.nr.1.1 ,, alocarea sumei de 30.000 lei 
la cap. 70.02.50 art.71 .01.01 pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare padoc câini comunitari, Complex 
Zootehnic Nicorvin, T17 ( proiectare si executie),,  prin diminuarea sumei de la obiectivul ,,Construire spaii 
pentru alimentatie publicã din cadrul OBOR, mun. Tecuci (proiectare si execuie),- propunerea Partidului 
National Liberal - Organizaia Tecuci la aceastä data nu poate fi onoratä deoarece Incalcä prevederile art. 44, alin. 
(3) din Legea 500 din 11.07.2002 privind fmantele  publice, si anume: ,,In situatia In care, din motive obiective, 
implementarea unui project de investitii nu se poate realiza conform proieciei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita Ministerului Finantelor Publice, pâna la data de 31 octombrie, 
redistribuirea fondurilor Intre proiectele Inscrise In programul de investitii anexä la buget.,, Nu stiu unde este 
greeala mea suntem In decembrie si cu investitiile s-au terminat in octombrie. La pct. nr . 1.2 ,, alocarea sumei 
de 50.000 lei pentru parohiile din Municipiul Tecuci( 10 parohii x 5000 lei=50.000 lei), vä spunem Ca se 
Incalcä atât prevederile art.44, aim (3) din Legea 500 din 11.07.2002 privind finantele publice, cat §i prevederile 
art. 14, alin. 1 din H.G. nr. 1470/2002- privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonantei Guvernuiui nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apa4inând cultelor religioase recunoscute din România, si anume: (1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de 
stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta, se acorda pe baza urmätoarelor 
documente: a) cerere-tip; b) devizul de lucräri, la preturi  actualizate i potrivit reglementarilor In vigoare privind 
taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrärile rämase de executat, datatä pe anul in curs; c) copie de pe autorizatia 
de construire pentru reparatii  capitale si constructii noi, eliberatä potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executàrii lucräriior de constructii, repubiicata, cu modificärile si complethriie ulterioare; d) In cazul 
monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national,  se va prezenta si o copie a avizului 
eliberat de institutiile specializate In domeniul patrimoniuiui cultural national,  potrivit legis1aiei In 
vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice a bunurilor din patrimoniul cultural 
national; e) In cazul lucrärilor de picturA a läcaelor de cult apartinând  Bisericii Ortodoxe Romãne, se va 
prezenta si copia avizului eliberat de cãtre Comisia pentru picturä bisericeascä; f) In cazul solicitäriior privind 
asistentA socialA se va depune proiectui pe actiunile  respective, inciusiv devizul aferent; g) pentru celelalte 
necesitatii ale tmitatilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi Insotita de documente specifice tipuiui de 
activitate In care se Incadreazã solicitarea; h) avizul cuitului sau al unitatii centrale de cult pentru obtinerea 
sprijinuiui financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; i) copia certificatului de Inregistrare fiscala; j) 
adeverinta certificatä de bancä sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat 
codul IBAN al unitatii de cult; k) copia autorizatiei din partea institutiei de specialitate cä firma constructoare 
este abilitata sä efectueze astfel de lucràri, In cazul lacae1or de cult care sunt monumente istorice; 1) documente 
care sä ateste dreptui de a desffiura activitati sociale sau medicale, dupa caz; m) deciaratie pe propria raspundere 
a solicitantului Ca va folosi sprij inul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea iucrärilor mentionate In 
documentatia 2) Documentatiile incomplete vor putea fi completate in termen de maximum 30 de zile de la data 
depunerii cererii; In caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate..,, Noi am 
discutat cu muite dintre parohii si vä precizez cã ambele solicitari presupun modificarea programuiui de investitii 
publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2019 prin redistribuire 
de credite bugetare care are ca termen maxim data de 31 octombrie a anului curent. Cu siguranä In bugetul pe 
anul 2020, aa cum veti  vedea propunerea pe care noi o sa o aducem In Consiliul Local se vor prevedea o serie 
de sume pentru unitàtile de cult. Daca nici cadrul legal nu este destul de clar..." 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotArâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru" si 4"abtineri" (dna Dumbrava A.R., dl Leonte I., dl MIrza V.C. si dl 

Papuc P.). 
D-oara Secretar General, Fotache V. - " Cu 10 voturi "pentru" si 4"abtineri" proiectul de hotarare a fost 

adoptat." 
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea rectificàrii bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piete Prest Tee S.R.L. Tecuci 

Preedintele de edinta, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotäráre. 
Se Inregistreaza 10 voturi "pentru" si 4"abtineri" (dna Dumbravä A.R., dl Leonte I., dl MIrza V.C. si dl 

Papuc P.). 
D-soara Secretar General, Fotache V. - " Cu 4"abtineri" si 10 voturi "pentru" hotärâre a fost adoptatA." 
Se treCe la punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea rectificàrii bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Compania de Utiljtäti Publice Tecuci S.R.L. 
Preedintele de edintä, dl Leonte I.—"daCä sunt discutii". 
Dl consilier Oancä S. V.- "Coroborm CU proiectul nr. 11 Cu sCoaterea din evidentele fiscale... ceea ce este 

foarte CoreCt, dar aColo se mai Intâmplà un fenomen executorii judeCätoreti nu mai au..." 
Dl consilier DiaConu V.-" flu mai bine discutäm la punCtul 11?" 
Preedintele de edin1ä, dl Leonte I.—"vä rog daCä are legatura CU proiectul nr. 3 discutati, 1äsai debitorii la 

proieCtul nr. 11 unde le este locul." 
Dl Consiher OancA S. V.- "doar coroborat CU punctul 11..." 
Preedintele de edintã, dl Leonte I.—"nu putei dumneavoastrà corobora punctul 3 CU punCtul 11, fllCi 

initiatorul flu vä dä dreptul sä faceti treaba asta." 
Dl consilier Oancã S. V.- "când faCem bugetul/rectificarea sa luäm in CalCul si doamna Director väpoate 

confirma cä flu sunt poezu ceea ce Va Sfl acum, Ca exeCutorii judecätoreti flu au declarat insolvabili 
persoanele deja decedate pe care cei de la C.U.P. le urmãresc pefitru debite, dar persoanele aCelea sunt decedate 
de mult sunt exemple concrete. Cei de la C.U.P. Ii urmäresc pentru debitele de la apä de pânã In anii 2012 când 
functiona SoCietatea Termsal, apoi datoriile au fost preluate de Galati sau Apä-Canal a preluat Termsalul care 
intrase In faliment dar datoriile au rämas Cätre Primãrie. In ce bazä Incaseazä C.U.P. debitele respective?" 

Dl Consiher Leonte i. - " flu are legatura cu punctul 3." 
Se suspendä sedinta din lipsa de ordine. 
Preedintele de §edinlk dl consilier Leonte I.—"reluäm sedinta, cu tot respectul dacä mai depaiti cadrul 

legal o sä propun colegilor sa fiti excius din salä." 
Dl consilier Oancä S. V.- "flu ma mai oprii cä flu o sä reuiti, cu tot respectul" 
Preedintele de edintä, dl Leonte I.—"eu va dau cuvântul, eu Va ridic cuvântul, eu va limitez timpul 

stabilim Impreunä cu colegii aa prevede legea. Nu fac ce vreau eu, ci doar ce prevede legea si domnioara 
Secretar poate sà confirme, Imi stiu care Imi sunt ob1igaii1e, care sunt drepturile stiu cum trebuie sã conduc o 
edintã si va rog din suflet sä respectai legea. Eram la proiectul trei de pe ordiflea de zi, interventiile fcute flu 

aveau legAturä cu subiectul dacA are aitcineva alte interventii Dacä flu vä supun la vot proiectul de pe ordinea de 
zi, ' 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hothrâre. 
Se Inregistreaza 9 voturi "pentm" si 5"abtineri" (dl Diaconu V., dna Dumbravä A.R., dl Leonte I., dl 

MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-soara Secretar General, Fotache V. - " Cu 5"abtineri" si 9 voturi "pentru" proiectul de hotArâre flu a fost 

adoptat." 
Punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea modificärii organigramei si a 

statului de functii pentru Compania de Utilitati  Publice S.R.L. Tecuci - este retras de initiator. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotàrãre privind revizuirea Regulamentului de 

Organizare si Functionare  a Consiliulni Local a! Municipiului Tecuci 
Preedintele de edinä, dl Leonte I.— dà citire proiectului, "l-ati avut la mapä, multumim domnioarei 

secretar cä este a treia tentativà de a-1 supune adoptarii pentru cä flu am fficut interventiile care trebuiau, dar 
acum trebuia musai pus pe ordinea de zi si discutat. Daca sunt discutii". 

Dl consilier Diaconu V. -" Am väzut cà In Regulament este precizat In mod clar ca sedintele Consiliului 
Local sa fie puse pe site, ceea ce am mai avut nite discutii si sper ca de acum Inainte odatä cu aprobarea 
regulamentului ca acest lucru sa se Intâmple. Este bine Ca se aproba acest Regulament sper sä ne tine mult mai 
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strâns de el. 0 a doua problema care nu s-a rezolvat si cred eu cä In urmätorul consiliul local sigur altcineva o sä 
o rezolve, cu camera consilierilor in vederea tinerii de audiente care cred cã este o lipsä de respect fatã  de 
consiliul local faptul cä flu s-a reuit sA creeze un cadru pentru o camera a coflsilierilor locali" 

DI Primar -" reabilitarea clädirii Primäriei este independent de vointa floasträ, este la a treia licitatie, nici 
pe departe cineva flu respectA pe consilierii locali ca sä tina audiente. Consider totui cä oferim posibilitatea de a 
avea sedii ale Partidului, puteti cu dragä inimä sa le tineti acolo. Când vom avea o camera de audiente pentru 
consilieri In PrimArie eu sper cä flu mai devreme de un an de zile cu sigurana pefltru cä aceastä clädire flu se va 
putea finaliza Intr-un an de zile, chiar flu are nici o legatura cu lipsa de respect." 

Preedinte1e de ediflta, dl Leonte I.—" In legatura cu afirmatia dumneavoasträ cu sediul de partid sa stip Ca 
noi am demarat o astfel de procedura, dar flu au dorit oamenii sä vifla pentru Ca au spus: domnule haideti sä 
facem o diferentä Intre sediul Partidului si sediul sau locul unde putem fi primii In calitate de consilieri locali. 
Noi am pus si un program acolo cu zile, ne-am tinut o perioada de el, dar doar câtiva cetateni au pretifis acest 
lucru. Noi doream Wi spaiu in cadrul UAT- lui ca sä putem veni sä putem discuta si flu la sediul Partidului" 

DI Primar -" spaiu ar trebui sà fie neapärat In cadrul Primäniei, aa ar fi corect" 
DI consilier Croitoru C. - " Ar putea un spaiu la casa ninsä?" 
DI Primar -" Ar trebui sã facem un alt sediu si ce sä sCriem pe el? Nu, oamenii ar avea o doriflta sä vinä In 

sediul Primäriei si sa stea de vorbä cu consilierii de o anumitä culoare politica." 
DI consilier Croitoru C. -" Cei care yin la audiente yin care sunt penaliti yin la PNL, jar ceilalti care sunit 

la pesediti yin la PSD flU am vazut niciodatä..." 
Preedintele de edinta, dl Leonte I.—"au venit in audiente pentru locuinte de servici..." 
DI consilier Papuc P. -" i dacä flu sunt membre de partid ce fac?" 
DI consilier Diaconu V. -"noi am avut un spatiu Si in sediu i trneam edinte1e de comisie, 

registrele/documentele pefltru cä fiecare aveam fiet cu docurnente, puteam discuta cu sefii din Prirnärie ca sä ne 
lämureascà cu anumite probleme dacä avea anumite probleme de rezolvat" 

DI Primar -" Unde a fost camera asta?" 
DI consilier Diaconu V. -"la etajul 1 ultima camera pe dreapta" 
DI Primar -" cãnd a fost?" 
DI cofisilier Papuc P. -" Intotdeauna, In toate mandatele." 
DI consilier Diaconu V.-"In mandatul trecut s-o fi desfiintat." 
DI Primar —"s-a desfiintat si s-a fa-cut vizavi. S-a fficut o camera Intr-adevär vizavi unde s-au bagat 1,4 

milioane lei ffira nici un fel de autorizatie, farä nimic si stam cu o clädire lânga Primarie si acum In litigiu... este 
o investitie destul de majora flu se poate justifica nici la acest moment si cred ca cine a aprobat flu numai edilul 
orasului a fost vinovat la momentul acela." 

DI consilier Leonte I. "am sArit de la subiect" 
DI Primar —"da, dar este o camera a consilierilor. Vreti  sä v-o arat?" 
DI consilier Oancà S. V.- "daca vrei sa-ti faci treaba, consilierii locale find, iata ca avem sala aceasta la 

dispoziie si eu Intotdeauna am primit un cetatean aici nimeni nu rn-a deranjat, daca am avut nevoie de 
interventia unuj functionar de la un anumit serviciu a venit frumos in faa cetäteanului si aici s-au rezolvat toate 
nu avem nevoie de o camera ascunsä, este adevarat ca este utila, dar dacä vrei sà Iti  faci datoria o poti face si 
aici." 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pefltru" 
D-soara Secretar General, Fotache V. - " Cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotarre a fost 

adoptatà." 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea Programutui de activitati 

culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2020 
Preedintele de edinta, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu suflt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza 9 voturi "pentru" si 5"abtineri" (dl Diaconu V., dna Dumbravä A.R., dl Leonte I., dl 

MIrza V.C. si dl Papuc P.). 



D-oara Secretar General, Fotache V. - " Cu 5"abtineri" si 9 voturi "pentru" proiectul de hotärâre nu a fost 
adoptat." 

Se treCe la punctul 7 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind conferirea post-mortem a titlului de 
"cetátean de onoare" al Municipiului Tecuci, domnului sublt. (p.m.) TOBOS SILVICA, Erou al 
Revolutiei. 

Preedintele de edintä, dl Leonte I.—dä citire proiectului,"dacä sunt interventii". 
DI Primar -" U.A.T. Municipiul Tecuci In sedinta ordinarä a consiliului local din 23.12.2019 acordä titlu 

de cetätean de onoare a municipiului Tecuci sublocotenentului postmortem Silvicä Tobos erou martir al 
Revolutiei Române din decembrie 1989" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
D-oara Secretar General, Fotache V. - " Cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea Planului anual de aciuni 

Si lucrri de interes local cc urmeazà a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, In condiiile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificärile si completärile ulterioare 

PreedinteIe de edinta, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä unanimitate dê voturi "pentru" 
D-soara Secretar General, Fotache V. - "unanimitate de voturi "pentru"." 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea Planulul local de actiune 

privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci In ann! 2020 
PreedinteIe de edintä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hothrãre. 
Se Inregistreazã 11 voturi "pentru" si 3"abtineri" (dna Dumbravä A.R., dl Leonte I. si dl Papuc P.). 
D-soara Secretar, Fotache V. - " Cu 3"abtineri" si 11 voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptata." 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind modificarea tarifelor cc vor fi 

practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci pentru uncle activitàti din Serviciul 
de salubrizare, Incepând cu data de 01.01.2020 

Preedintele de edinä, dl Leonte I.—dA citire proiectului de hotãrâre,"dacä sunt interventii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 9 voturi "pentru" si 5"abtineri" (dl Diaconu V., dna Dumbravà A.R., dl Leonte I., dl 

MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. - " Cu 5"abtineri" si 9 voturi "pentru" proiectul de hotärâre flu a fost adoptat." 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind scoaterea din evidentele contabile 

ale Societäii Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L. a unor debitori, persoane fizice, declarati 
insolvabili de executorul judecätoresc. 

Preedintele de edintà, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
DI consilier Oancä S. V.- "cum stim. C.U.P. -ul colecteazà datorii mai vechi ale fostului Termsal, dar la 

Termsal si pe vremea aceea oamenilor ii se tàiau facturi pentru apa consumatä chiar dacä nu mai locuiau la 
adresa respectivà si erau Incasati pausal, erau abuzuri din câte informatii avem flu le-am verificat sunt institutii 
care ar trebui sä o facä se mai voalitizau bani din Primärie, nu §tiu cine colectau banii respectivi de la apä, iar 
societatea care nu a furnizat niciodatä servicii de apä si canal cätre cetá4ean Incaseazã debitele. Executorii 
judecàtoreti se bucurä foarte mult când primesc astfel de dosare pentru cà Ii Incaseazà comisioane, dar nu au 
verificat macar cä o parte din cci cärora ii se imputA anumite sume nici nu mai trAiesc sàracii si Ii cautä si Ii 
urmàresc sã le ia banii. Sumele acestea probabil ar trebui scäzute din buget si Intotdeauna existA solutii legale 
dacä imi veti  spune cà luati  pixul In mânà si influenteaza bugetul va voi raspunde cA noi suntem foarte atenti la 
sensibilitatea bugetului, dar flu suntem atenti la sensibilitä4ile oamenilor si aici facem o mare eroare pentru cä 
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oamenii sunt hà4uiti nejustificat de mult si aici ar trebui sa fim drepi cu cetatenii. AdicA dacA omul Iti  datoreazä 
un ban si face scamatorii sä flu ti-i dea atunci 11 urmreti, ar putea si functionarii  de la impozite si taxe sä mai 
lase hrtnle si sa meargä la poarta omului sa vadä de ce nu Ii p1ätete impozitul, §tiu Ca 0 fac dar ar putea sä 0 

facä mai des. Dar iatã nici sà iei banul nejustificat, sume necuvenite si sa-i mãreti bugetul artificial este 
pierdere pe partea cealaltA dar a fost decizia politica a PNL-ului care acum o contestä si de aici toatä dificuitatea 
de la CUP. Doamna Director are o misiune foarte grea pe care eu o mneIeg, dar sA-i dam cezarului cc este al 
cezarului dar sa fim corecti In primul rand cu cetäteanul adicä sa nu-1 spoliem si dacä om putea sã scädem din 
buget, Intotdeauna existä solutii, din punct de vedere economic si juridic. Stäm cu camionul de dosare si Ii 
urmärim pe tecuceni dupA 10 ani, dupa 12 ani dar toate din ele erau necuvenite." 

Dl Primar —"propunerea dumneavoasträ care ar fl?" 
DI consilier Oancä S. V.- "ori prin amendament sau proiect de hotärâre si exact ca la amenzi sä..." 
Dl consilier Diaconu V.-"sä flu mai respectäm legea, asta-i propunerea" 
Preedintele de edintA, dl Leonte I.—"faceti un proiect de hotärâre si dacä este legal eu vä promit cä ii 

votez. La proiectul nr. 11 de pe ordinea de zi privind scoaterea din evidentele contabile ale Societatii Compania 
de Utilitäti Publice Tecuci S .R.L nu are legatura cu apa si canalizarea, la C .U.P. flu s-au preluat chestiuni care au 
legätura cu Termsal" 

Dl consilier Oancä S. V.- "nu §titi ce vorbiti, o rog pe doamna director sä intervinã si sa ne spunã dacä Intr-
adevãr recupereazä datoriile Termsalului?" 

D-na Director CUP, Bostan C. —"aceste debite sunt preluate de la Societatea care a furnizat apA Intr-adevàr 
In Tecuci in momentul In care s-a Inflintat Apä-Canal Galati Societatea Apa-Canal a preluat active " 

Dl consilier OancA S. V.- "In ce an §e inthmpla?" 
D-na Director CUP, Bostan C. -" In 2011" 
Di consilier Diaconu V. -"Ce treabä avea C.U.P.- ul ? cä flu Ine1eg" 
D-na Director CUP, Bostan C. —"nu au preuat i datoriile." 
Dl consilier Diaconu V. -"cum au ajuns la CUP?" 
Dl consilier Oancà S. V.- "lichidatorul judiciar, el trebuia sä recupereze sumele, dar pentru cä trecuserä trei 

ani si se prescriau lichidatorul flu le-a mai luat, urmärit §i a spusä sã le lase la Primärie..." 
Dl consilier Diaconu V. -"ce treabã are Primäria?" 
D-na Director CUP, Bostan C. —"cred Ca eel mai bine vä poate explica domnioara Secretar:" 
D-soara Secretar General Fotache V. —"dacä vä aduceti aminte societatea de Dezvoltare Intercomunitarä 

Apa Canal s-a Infiintat in august 2008, s-a Infiintat Directia localA de Apa Canal iinde a fost subordonata 
Consiliului Local. Contractul de finantare cu foriduri europene pentm infrastructura de apä si canalizare prevedea 
Inflintarea acelui Operator Regional dar preluat numai active nu si pasive si a rAmas Directia din august 2008 
pâna In 2010. Acest serviciu a fost prestat de Directia de Apa Canal din perioada august 2008 si pânä s-a Infiintat 
Operatorul Regional, iar executorul judecatoresc acei insolventi ia executat in baza unei hotärâri judecatoreti 
definitive si irevocabile. Deci, cetateanul care a fost chemat in judecata de catre operatorul de apä §i canalizare 
avea dreptul sA se apere." 

Dl consilier Diaconu V.-"cum a ajuns de la Directie la CUP?" 
D-soara General Secretar Fotache V. —"Directia In 2011 când s-a Inflintat Societatea Zone Verzi prin 

hotärâre de consiliu local s-a preluat atât activele cat §i pasivele." 
Dl consilier Oancã S. V.- "dupä trei ani a intervenit prescripia" 
D-soara Secretar General Fotache V. —"acesti cetateni care sunt acum insolvabili sunt insolvabili in baza 

unei hotärâri judecätoreti, deci nu puteai sä trimiti la executor dacä erau prescrise." 
Dl consilier Oancá S. V.- "aici e hotia  si anume In primul rand cA a taiat facturi unde nu locuiau nimeni, a 

doua au dat In judecatä oameni care nu au aflat nici In ziva de astäzi ca au avut proces sau cä executorii Ii 
urmarete" 

D-soara General Secretar Fotache V. —"nu este adevärat" 
Dl consilier Diaconu V.-"acestea o sa fie trecute pe pierderi la C.U.P.?" 
D-na Director CUP, Bostan C. —"ca o cheltuiala" 
Dl consilier Oancä S. V.- "iatä de ce ar trebui scazute din buget la fel ca amenzile mai vechi de trei ani." 
D-oara Secretar General Fotache V. —"amenzile se prescriu In cinci ani" 
Nu mai simt interventii. 
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Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru" 
D-oara Secretar General, Fotache V. - " Cu unanimitate de voturi "pentm"" proiectul de hotärâre a fost 

adoptat." 
Se treCe la punctul 12 al ordinii de zi: Project de hotärãre privind aprobarea scoaterii din functiune a 

unor bunuri din patriinoniul Municipiuiui Tecuci, In vederea casàrii si valorificärii 
Preedintele de edintä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
DI consilier Diaconu V. 2'as vrea sa stiu de ce nu s-a fcut si In anii din urmà, o parte din ele trebuiau casate 

de foarte mult timp de acum 5 ani si de ce nu in fiecare an. Nu se organizeazä in fieCare an inventarul de casare?" 
DI Primar —"In fieCare an existä Comisie de inventariere, existä Preedinte de Comisie de inventariere el se 

face In fieCare an putem sA vã punem la dispoziie." 
DI consilier Diaconu V.-"nu ineleg cum s-au descoperit acum nite chestii care erau expirate de acum 10 

ani" 
D-na Director Economic, Tapoi N. —"ele au fost propuse an de an la casare si nu s-a Intrunit comisia de 

casare." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se Inregistreazä 9 voturi "pentru" si 5"abtineri" (dl Diaconu V., dna Dumbravà A.R., dl Leonte I., dl 

MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-oara Secretar General, Fotache V. - "cu 5"abtineri" si 9 voturi "pentru" proiectul de hotärâre nu a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotàrâre privind reevaluarea activelor fixe prin 

metoda indexärii si Inregistrarea rezultatelor In contabilitate 
Preedintele de sedinld, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
D-oara Secretar General, Fotache V. - "cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Project de hotârâre privind aprobarea protocolului de 

sprijinire a Scolii Giinnaziale Speciale "Constantin Pâunescu" Tecuci In vederea transportului elevilor 
care nu se pot deplasa singuri la scoalfi, pânà la sfãrsitul anului 2020 

Preedinte1e de edintä, dl Leonte I.—"dacA sunt discutii". 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
D-oara Secretar General, Fotache V. - "cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea unui ajutor de urgentA 

domnului Dantis George Emanuel 
Preedintele de sedintd, dl Leonte I.—"dacà sunt discutii". 
D-oara Secretar Fotache V. —"dacA Imi permitei, domnul Dantis a depus o adresä prin care face dovada Ca 

flu mai are datorii la bugetul local, a achitat." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
D-oara Secretar, Fotache V. - "cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptat." 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hotärãre privind aprobarea prelungirii contractelor 

de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje, terenuri apartinând Municipiului Tecuci. 
Preedintele de edinä, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
DI consilier Diaconu V.-"eu ma ateptam sä existe o listä a acestor contracte de concesiune care urmeazä a 

fi prelungite cu jumàtate din perioada sau o limitä de timp care expirä In 2020. Aa cum este fäcut proiectul 

Le 



consider cä once se poate prelungi si totui consider cä Consiliul Local trebuie sa stie ce anume terenuri, sau ce 
zonä, ce garaje a cäror contracte de concesiune vor putea fi prelungite. Prelungindu-le pe 12 ani ma gândesc cã 
urmätorul consiliu poate In zona respectivã o sa doreascä ca in zona respectivä sä flu mai existe garaje sau poate 
existä o altä solutie pentru zona respectivä, consider cä fiecare zona In parte si fiecare garaj sau prelungire de 
concesiune ar fi trebuit discutatã separat si flu aa la grAmada frã a exista nici Un fel de criteriu." 

Dl Primar —"once contract de concesiune sä stiti cä are specificat In continut o frazä care spune cä- In 
momentul In care existA un proiect al Consiliului Local prin care zona respectivä se executA constructie atunci 
contractul de concesiune InceteazA. Este o frazä ce apare In toate contractele." 

Dl consilier Diaconu V.-"de ce era necesar proiectul acesta si flu la fiecare In parte când se prelungea flu 

trebuia sA treacä prin Consiliul local?" 
Dl Primar —"eu am propus sä le scoatä spre vânzare" 
Dl consilier Diaconu V.-"depinde de poziie." 
Dl Primar —"din ce §tiu eu majoritatea garajelor sunt adevãrate constructii." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 9 voturi "pentru" si 5"abtineri" (dl Diaconu V., dna Dumbravã A.R., dl Leonte I., dl 

MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-oara Secretar, Fotache V. - " Cu 5"abtineri" si 9 voturi "pentru" proiectul de hothrâre flu a fost adoptat." 
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind transmiterea In administrarea 

Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a unor imobile cu destinatia de locuinte de serviciu 
Preedintele de sedintd, dl Leonte L—"dacä sunt iflterventii". 
Dl consilier Diaconu V.-"as vrea sa stiu si eu dacA locuintele  acestea de serviciu sunt doar pentru medici? 

Putem face vreo precizare sau amendament In care sä stipuleze Ca sunt doar pentru medici, sau aa cum ati  facut 
raportul de specialitate si expunerea de motive ideea este a asigura pentru medicii care ar dori sä se stabileascà In 
Tecuci o locuintä de serviciu si atunci consider cä atâta timp cat nu mai existä controlul Consiliului Local si In 
Consiliul de Administra;ie a Spitalului, când se tine odatä la un an, eu am fost acolo si sunt total dezamägit de 
modul cum se desfaoarä Consiliul de Administratie acolo. Eu consider cã corect ar fi sã facem aceastã precizare 
i aceste locuinte sà fie clar pentru medici," 

Dl Primar —"Spitalul Anton Cincu a primit un numãr de trei locuinte doar medicilor... Aceste doua locuinte 
pe care dam acum sunt proprietatea U.A.T.-ului, nu au exclusivitate pentru Spital le dam Spitalului pentru 
medici, la acest moment vorbim de un apartament cu douà camere si o garsonierä" 

Dl consilier Diaconu V.-"nu pentru contabil, doar medici? Vreau sa stabilim cä pentru medici." 
Dl Primar —"o sä vä facem o infonnare unde au fost date aceste locuinte de serviciu" 
Dl consilier Diaconu V.-"ideea este sa reuim sä aducem nite medici, acesta este principalul.." 
Dl Primar —"in anul 2020 dacä se dorete achizitionarea de cãtre U.A.T. a încà douà sau trei apartamente si 

sà le avem pregatite pentru eventuale veniri - ati väzut au venit judecAtori, au avut nevoie de locuinte de serviciu 
Judecätoria flu avea normal ca am venit noi si am sprijinit Judecätoria cu un apartament de serviciu, cu dragA 
inimä eu as spune Ca este o idee destul de bunä pe viitor." 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotArâre cu amendamentul domnului Diaconu pentru medici specialiti din 

cadrul Spitalului. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru" 
D-oara Secretar, Fotache V. - "cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotärâre a fost adoptat." 
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind stabilirea impozitelor i taxelor 

locale pentru ann! fiscal 2020. 
Preedintele de sedintd, dl Leonte I.—"dacä sunt discutii". 
Dl consilier OancA S. V.- "erau unii si spwieau cä se indexeazä cu inflatia pentru cä este vinovat Guvemul 

PSD, de acord, dar in anii din urma amintiti-va dacä a existat un an In care a scäzut. In fiecare an a crescut 
indiferent ce guvernare a fost..." 

Dl Primar —"flu este adevärat." 
Dl consilier Mirza V.C. —"guvemul tehnocrat 7 noiembrie 2015- 4 ianuarie 2017" 
Dl consilier Oancä S. V.- "gandii-vä când a scäzut." 

10 



DI consilier MIrza V.C. —"de scäzut flu mai scade nimeni, flu mai poate fi scàzut" 
DI consilier Oancä S. V.- "poate In momentul In care flu ne mai conduc corporaiile ele fac legea 

economicA ..." 
DI consilier Diaconu V.-"la dezbaterea publica am fcut si eu o propunere referitor la taxele si impozitele 

pe terenul arabil intravilan Si extravilan, jar din ce am studiat era posibilitatea sà reducem, am väzut acuma care 
este mecanismul, pentru a reduce impozitul pe terenul extravilan sA fie mai mic decât In intravilan. S-a preferat 
sä meargä pe aceeai formula eu cred cà tinând cont cum am spus si atunci cä flu s-a fficut nimic pentru 
drumurile de acces la terenurile agricole trebuia sa fi mers pe minimul preväzut de lege la stabilirea impozitului 
la terenul extravilan." 

DI cofisilier Croitoru C. —"as avea o Intrebare dupA 90 Incoace a fost o echipA care a adus o Imbunatätire 
drumurilor agricole?" 

DI consilier Diaconu V.-"nu, aici este problema mereu a fost aceeai problemã" 
DI consilier Croitoru C. —"si tot timpul au fost In crestere" 
DI Primar —"fbi deja avem un proiect care deja a demarat, desfiintare clädiri unitatea militarä si tot 

materialul care va rezulta din concasarea de cärämid.Jbeton de acolo se va duce pe drumurile respective." 
DI consilier Diaconu V.-"avem vreo posibilitate de a concasa?" 
DI Primar —"da" 
DI consilier Diaconu V.-"Inseanmä cä si molozul s-ar putea depozita undeva." 
DI Primar —"avem posibilitatea de a concasa numai In momentul in care eel care a semnat contractul aduce 

un concasor" 	 - 
DI consilier Diaconu V. -"doar pentm clãdirile de la unitatea militarä?" 
DI Primar —"da" 
DI consilier Leonte I.—"ar putea investi Consiliul Local într-un concasor." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrâre. 
Se Inregistreazä 9 voturi "pentru" si 5"abtineri" (dl Diacoflu V., dna Dumbravã A.R., dl Leonte I., di 

MIrza V.C. si dl Papuc P.). 
D-oara Secretar General, Fotache V. - "cu. 9 voturi "pentru" si 5"abtineri" proiectul de hotàrâre flu a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Project de hotArâre privind aprobarea Regulamentului de 

aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci 
Preedintele de edinta, dl Leonte I.—"dacà sunt discutii". 
DI consilier Oancä S .V. -" eu Ineleg foarte clar misiunea grea pe care o are doamna director de la 

societatea acesta, In schimb acuz guvernarea PNL care a luat o decizie mizerabilä pentru oras cârid a Insträinat 
serviciul acesta cätre alte zone si a stat in genunchi la directiva mafiei gunoiului..." 

DI Primar - "Vreau sä fac o precizare foarte clara: taxele §i impozitele locale pefltru 2020 flu au crescut. 
Totul este un joe a unor copii care se joacä cu creionul pe hârtie. Au auzit si ei cä scrisul pe hârtie igienicä este 
foarte important. Coeficientul de 4,6 a fost aprobat in luna aprilie, pe data de 25, când Consiliul local, In urma 
unei hotärâri de guvem... Dar dacA ne place doar sà facem afirmaii mai degrabä sä ne auzim sau sä consumäm 
nite hârtie, putem face, flu-i nici o problem. Deci, taxele nu au crescut. Ifidexarea taxelor se face in fiecare an, 
cu coeficientul de inflatie al anului precedent. Tot ce se discutA la acest moment este o minciuna grosolanä doar 
de a muta ochii oamenilor la alteeva." 

DI consilier Leonte I.— "discutäm despre faptul cä sunt câteva directive ale Consiliului U.E., ale 
Parlamentului European si coroborat cu art. 35 din Constitutia României si cu 135 s i art. 44 administratia publicä 
localã avea obligatia cu eel putin  Incepând cu 2018 sà asigure Indeplinirea unor ob1igaii privind salubrizarea In 
localitati. Din punctul meu de vedere spun cä existä foarte multä putifla  raspundere din partea U.A.T.-ului 
referitor la acest capitol, nu respectäm OG 74 aprobatä prin Legea 31, flu am fàcut flimic pentru obligaiile 
prevazute In ordonantä, avem un tarif si am pus si o taxä din punctul meu de vedere, am sA vàd si raspunsul care 
mi-a fost comunicat, dar flu 11 putem justifica In conditiile In care nici calitatea serviciilor nu este pe mäsura 
tarifului. Avem nite obligaii in 101, Regulamentul nostru este foarte subtire am reuit si eu ca abia acum dupa 
câteva luni de zile sä vàd Si eu zeci de regulamente fcute ale societAtilor aflate In subordinea Consiliului Local 
din diverse municipii din România. Al nostru, UAT Tecuci, este eel mai slab Regulament, eel mai slab caiet de 
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sarcini practic s-a ocolit toate responsabilitatile i toate chestiunile care ar fi putut atrage o raspundere atat din 
partea CUP —ului, efectiv al Consiliului Local si al U.A.T.-ului." 

DI consilier Diaconu V.-"anul trecut a fost mult mai amplu" 
Din lipsa de ordine se suspenda sedinta. 
Presedintele de sedinta, dl Leonte I.—"reluam sedinta." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 9 voturi "pentru" i 5"abtineri" ( dl Diaconu V., dna Dumbrava A.R., dl Leonte I., dl 

Mirza V.C. i dl Papuc P.). 
D-soara Secretar General, Fotache V. — "cu 9 voturi "pentru" si 5 "abtineri" proiectul de hotarare nu a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea incheierii unui contract 

de servicii de asistenta i reprezentare juridica 
Presedintele de sedinta, dl Leonte I.—"daca sunt discutir. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotdrare. 
Se inregistreaza 9 voturi "pentru" i 5"abtineri" ( dl Diaconu V., dna Dumbrava A.R., dl Leonte I., dl 

Mirza V.C. i dl Papuc P.). 
D-soara Secretar General, Fotache V. — "cu 5"abtineri" "pentru" si 9 voturi proiectul de hotarare nu a fost 

adoptat." 
Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea Regulamentului de 

organizare i desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului de Istorie "Teodor Cincu" 
Tecuci, precum i desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare i in comisia de 
solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura - Muzeul 
de [stone "Teodor Cincu" Tecuci —subordonata Consiliului Local Tecuci. 

Presedintele de sedinta, dl Leonte I.—"daca sunt discutii, trebuie o comisie de numarare a voturilor". 
Dl consilier Leonte I .— "propun ca din comisia de numarare a voturilor sà faca parte urmatori: d-na 

consilier Dumitriu G.G., dl consilier Croitoru C. si dl consilier Militici G." 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor. 
Se inregistreaza 11 voturi "pentru" si 3 "abtinerr(d1 Croitoru C.,d-na Dumitriu G i dl Militici G.) 
Presedintele de seclinta, dl Leonte I.—"rog propuneri pentru comisia de evaluare si in comisia de solutionare 

a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului." 
Dl consilier Croitoru C. —"propun in comisia de evaluare pe domnul consilier Popa N. si la comisia de 

contestatii pe dl Martin." 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supun la vot secret cele doud propuneri. 
D-na consilier Dumitriu G. —"In urma numararii voturilor pentru comisia de evaluare a managerului 

institutiei publice de cultura - Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci -pentru dl Popa N s-au 
inregistrat14 voturi "pentru", jar in comisia de solutionare contestatii a managerului institutiei publice de 
cultura - Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci dl Martin C.M. din 14 voturi exprimate sunt 14 
voturrpentru" ." 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu comisiile desemnate prin vot secret. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru 
D-soara Secretar General, Fotache V. — "cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotarare a fost 

[ 	A 

adoptat." 
Presedintele de sedinta, dl Leonte I.—" declar inchise lucrarile sedintei." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Prqedinte de edinta, 
Le6te Ionel 

Secretar General al U.A.T., 
Fotache Vialerica 
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