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incheiat astazi, 25.02.2020, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care 
are loc in Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 16 00 . 

Sedinta Consiliului Local de astazi este inregistrata. audio-video. 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "Buna ziva! atat colegilor cat i invitatilor! declar deschise lucrarile 

sedintei Consiliului local de astazi. 0 rugam pe domnisoara care asigura secretariatul sane faca prezenta" 
Doamna Butnaru Nicoleta, care tine locul domnisoarei Secretar General Fotache Valerica - "Buna. ziva! 

, .. La sedinta de- astazi,. din .cei 18 consilieri locali, In functie, sunt prezenti . 17 consilien locali, absent motivat 
domnul Oanca Samir Vasile,drept pentru care sedinta de astazi este legal constituita." 

Dl consilier Diaconu V. -"puteti sä ne spuneti i noua de ce suntem doar 18 cons ilieri in functie 
deocamdata, conform adresei pe care am primit-o aici? La data aceasta suntem 19 in functie saul 8?" 

D-na Butnaru Nicoleta, care tine locul domnisoarei Secretar General Fotache Valerica - "dupa citirea 
adresei de la Prefectura suntem 19" 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- " avand in vedere ca sedinta Consiliului Local de astazi are un num .& 
impresionant de proiecte i ca sunt destul de importante, suntem destui i a vrea sä stabilim de la inceput 
cateva aspecte prevazute in legislatie i Regulamentul de Organizare i Functionare a Consiliului Local , 
aprobat de toti. A propune de la bun inceput ca interventiile sä se faca pe baza inscrierii la cuvant i o sa rog pe 
d-na Popovici sau d-na Butnaru sa faca lista . Am rugamintea ca interventia sä fie la object in exclusivitate pe 
proiectul supus in discutie. A vrea sä folosim 11n limbaj decent, sä nu facem politica pentru cä suntem in slujba 
cetateanului, ne aflam intr-o sedinta a Consiliului Local. De asemenea, conform prevederilor legale in calitatea 
de Presedinte de sedintä pe care o am eu dau cuvantul, eu opresc indiferent cine se afla la aceasta masa - este o 
prevedere legala nu o fac in mod special pentru cä vreau eu. A vrea cu acordul dumneavoastra sã stabilim un 
timp, faceti o propunere ca la fiecare project cam cat credeti dumneavoastra cel care intervine sa Ii acordam un 
timp. Timpul fiecarui consilier sä faca interventii" 

D-na consilier Dumitriu Gina -" cinci - sase minute" 
D1 consilier Diaconu V. - 2 'eu cred ca la buget trebuie un timp mai mare, dar maxim cinci minute cred cä 

ar fi suficient." 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- " vä suptm aprobarii ca la fiecake prOiect 'sa se faca interventii de 

maxim cinci minute." 
Se supune la vot propunerea domnului Leonte I. ca la fiecare proiect sä se facä interventii de maxim cinci 

minute." 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- " am avut la mapa procesul-verbal al sedintei de data trecuta. Daca 

sunt comentarii vizavi. de procesul-verbal de la ultima sedinta. din 30.01.2020?„ 
Nu sunt interventii 
Se supune la vot procesul-verbal de la sedinta ordinara din: 30.01.2020. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Dl. Presedinte de sedinta,Leonte Tone!- "dau cuvantul domnului Primar pentru a da citire proiectului 

ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tecuci din data de astazi." 



D1 Primar — "Bunä ziva! imi permit sã fac un apel la dumneavoastra datorita faptului cã sunteti destul de 
multi si exact ca si domnul Presedinte de sedinta sã dam dovada de decentk de echilibru si de maturitate. 

Pe ordinea de zi exista project de hotarare privind validarea mandatului a unui consilier local si proiect 
de hotarare privind completarea Comisiei de specialitate nr.1 " — retrag aceste proiecte de pe ordinea de zi dat 
find faptul ca in ultimele cloud zile am primit o sumedenie de adrese, ultima venita de la Prefectul Judetului 
Galati si am sã o citesc —"Catre Primarul Municipiului Tecuci i domnisoarei Secretar General al UAT Fotache 
Valerica — prin prezenta revenim la adresa nr. 1836/24.02.20202 prin care vä comunicarn cà prin pronuntarea 
Deciziei nr. 110/20.02.2020 a Curtii de Apel Galati in dosar nr. 5172/121/2019/al s-a dispus suspendarea 
executarii Ordinului Prefectului judetului Galati nr. 386/04.12.2019, ceea ce inseamna ca efectele acestui ordin 
nu se mai produc, constatarea incetarii mandatalui de consilier local al dornnului Pintilie Danut inainte de 
expirarea duratei normale, precum i declararea ca vacant a respectivului mandat find masuri suspendate in 
acest moment de catre instanta de judecata. Avand in vedere cele mentionate, va solicitam sä luati act de 
dispozitiile hotararii judecatoresti i sã dispuneti masurile care se impun." 

La aceasta data precizez cã nu detinem hotararea judecatoreasca ramasa definitiva i tocmai de aceea am 
cerut instantei de judecatk Curtii de Ape! Galati -"Dorrinule Presedinte subscrisa U.A.T. Municipiul Tecuci cu 
sediul in Tecuci, prin reprezentantul sau legal cerere privind lamurirea si completarea hotaririi si inlaturarea 
dispozitiilor contradictorii a Deciziei civile nr. 110/20.02.2020 prin care s-a casat sentinta civila nr. 
1/10.01.2020 pronuntata de Tribunalul Galati i ca drept consecinta in rejudecare citam din continutul acesteia - 
Admite cererea dispune suspendarea executafii Ordinului nr. 386/04.12.2019 emis de catre parat, in cazul 
nostru Instittrtia Prefectului Judetului Galati, cu sediul in str. Domneasch pana la pronuntarea instantei de fond. 

• Ca drept urrnareJJATMuñicipüi1Tëáüái ,  a fcinhulat -o' cerere - preciZatoare 'catre Institutia Prefectului Judettilui." '- 
Galati pentru a ne lamuri asupra anumitor aspecte procedurale i legale la care s-a raspuns prin adresa nr. 
18847/24.02.2020 si care nu ne-a lamurit cu privire la integrarea calitatii de Viceprimar a domnului Pintilie 
Danut. Ulterior s-a revenit la acest raspuns de catre Institutia Prefectului prin care s-a facut precizarea cã 
efectele Ordinului nu se mai produc, respectiv incetarea mandatului de consilier local al domnului Pintilie 
Danut inainte de expirarea duratei normale precum si declararea ca vacant a respectivului mandat find masuri 
suspendate in acest moment de catre instanta de judecata i ca drept consecinta sà luarn act de dispozitiile 
hotararii judecatoresti. Cu siguranta vom respecta dispozitiile instantei de judecata insa la acest moment ne 
referim strict la calitatea reclamantului de consilier local a municipiului Tecuci, insa aceasta nu reglementeaza 
sau mai bine zis nu ne lamureste cu privire la calitatea sa de Viceprimar atata timp cat i s-a retras sprijinul 
politic de catre formatiunea politica —Partidul social Democrat- conditie obligatorie. Mai mult, nici UAT 
Municipiul Tecuci,implicit Consiliu1 Local Tecuci nu au fost parte in acest proces, insa avem interes pentru ca 
putem fi vatamati in drepturile pe care le avem respectiv de a respecta legislatia in vigoare cu privire la alegerea 
Viceprimarului dupa indeplinirea tuturor cerintelor expres prevazute de legea in vigoare la aceasta data. 
Conchizand, motivand de toate aceste aspecte care sunt invocate aproape cã sunt necesare larnuriri cu privire la 
intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii, respectuos solicitam sa ne admiteti actiunea si avand 
drept consecinta sä dispuneti indreptarea, lamurirea si completarea hotararii si inlaturarea dispozitiilor 
contradictorii." 

DI consilier Diacontr V. —"daca imi dati voie sä intreb Si eu ceva referitor la acest punct" 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "desi am sarit un pic peste cum era normal sã desfasuram dar..." 
DI -  consilier Diaconu V. —"este la subject. Vreau sã intreb - pe domnul Primar i doamna Secretard dacã 

stiu alt mod de a sChimba un Viceprimar de catre Consiliul Local sau Primarie in afara. de Legea nr. 215 care 
prevede votul consilierilor cu dotra treimi. Daca exista nelamuriri i alta procedura in afard de cea a fi 
condamnat asa cum prevede Legea nr. 215? De ce puneti problema schimbarii viceprimarului, a calitatii de 
viceprimar, in afara de Legea nr. 215?" 

DI Primar — "la acest moment, asa cum este legal, si dorim sá respectarn legislatia romaneasca in 
vigoare dorirn precizari suplimentare cu pfivire la ceea ce domnul Prefect- ne-a transmis in doua adrese (ieri 
una, stazi una) care nu au acelasi continut." 

DI consilier Diaconu V. —"asta intreb ce lamuriri in afard de legea nr. 215?" 
DI Primar — "dorim mult mai multe explicatii cu privire la hotararea judecatoreasca ramasa definitivk 

vrem sa vedem asupra carui aspect ea are competente on de Viceprimar, on cea de consilier." 
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DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "la data citirii Ordinului emis de Prefect privind suspendarea 
dreptului de a mai fi consilier local a domnului Pintilie atunci am solicitat sä se faca precizarea daca sunt 
indeplinite toate conditiile legale. Atunci ati spus cä ordinul emis de Prefect nu are nici o chestiune legat de ce 
urma domnia sa sã faca. in aceste conditii propun spre analiza. i ..." 

DI Primar — "este vreun Ordin al Prefectului pe care nu 1-am respectat?" 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- "adresa aceasta..." 
DI Primar — "exista un Ordin al Prefectului pe care nu 1-am respectat domnul Presedinte?" 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "domnul Primar precizati..." 
Dl himar — "a-ti facut afirmatia clard cä noi nu am respectat un ordin al Prefectului. Domnul Prefect a 

emis un Ordin pe care noi nu 1-am respectat?" 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "nu. La ce trebuia sa emita un Ordin atata timp cat instanta a dispus 

suspendarea ordinului" 
Dl Primar — "noi nici macar nu suntem parte in proces, parte in proces este Institutia Prefectului care va 

trebui sa vind cu larnuriri daca acestea vor fi prevazute in hotararea judecatoreasca atunci totul va fi foarte bine. 
Vom face o sedinta extraordinard de indatä i atunci va fi repus in drepturi in conformitate cu legislatia 
romaneasca" 

Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- "propun sa se consemneze in procesul-verbal despre aceasta 
ambiguitate privind interpretarea documentelor referitoare la aceasta chestiune intrucat si data trecuta a fost 
lasat asa cum a fost lasat si de data aceasta nesocotind o hotarare a instantei de judecata..." 

D1 Primar — "nu nesocoteste nimeni nici o hotarare a instantei de judecata" 
DI Presedinte de sedinta; Leonte 1.- -  "este punctul melt de vedere 	- 	- 
Dl Primar — "noi vom respecta legea atunci cand va fi foarte explicita i vorn avea temeiul legal juridic 

de a o pune in aplicare, altceva nimic." 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- "cu permisiunea dumneavoastra, nu stiu cat este de corect, a vrea 

pre t de un minut daca domnul Pintilie asupra caruia e subiectul sa spund doua vorbe. Ii dam dreptul sä spund 
cloud vorbe cä din punctul meu de vedere este consilier in functie" 

Dl Primar "dumneavoastra nu aveti calitatea de a spune ca din punctul dumneavoastra de vedere, 
pentru cã ..." 

Dl consilier Papuc P. —"nu poate sä te invete domnul Primar ce sA faci." 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- "sa-i dam voie dot& cuvinte: sunteti de acord colegi?" 
DI Primar —"nu se voteaza?" 
Dl -Pintilie D. --"domnul Presedinte, vä rog sa dati dumneavoastra citire acestei adrese pe care am 

inaintat-o ieri catre Primaria Tecuci si care nu s-a fa - cut nici o secunda referire la faptul ca am fost in litigiu cu 
Primaria Tecuci am fost doar cu Institutia Prefectului. Am atacat Ordinul Prefectului nr.386." 

Dl Primar — "am spus noi asa ceva?" 
Dl Pintilie D. —"exact asta ati spus domnul Primar inainte, cä nu ati fost parte in proces." 
Dl Primar — "pai nu am fost parte in proces" 
D1 consilier Papuc P. —"atunci de ce nu respectati OrdinulT' 
Dl Primar — "care Ordin al Prefectului?" 
Dl consilier Papuc P. —"acesta in baza hotararii instantei," 
Dl Primar — "nu existä hotarare judecatoreasca" 
Dl consilier Papuc P. —"faceti abuz" 
D1 Pintilie D. —"voi face si plangere penala." 
Dl consilier Diaconu V. —"eu vreau sa intreb ceva: cine conduce sedinta? i fiecare calitatea fiecaruia. 

Eu cred ca domnul Primar ar trebui sä ne lase sä ne desfasuram sedinta." 
Dl Prirnar "eu nu v-am oprit, doar v-am adus la cunostinta i vreau sa VA spun doar atat cä am cerut 

doar hotarare judecatoreasca cu motivare legalizata, altceva nu." 
Dl Pintilie D. —"hotararea este definitiva domnul Primar nu avem nevoie de motivarea Cur ii." 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- "v-as ruga sä consemnati in procesul-verbal cä in urma discutiei 

referitor la punctele unu i doi s-au retras de domnul Primar de pe ordinea de zi." 
Dl consilier Diaconu V. —"ati retras consilierul, inseamna cä vine alt consilier" 
Dl Prirnar "cand vom primi din partea instantei lämuriri, abia atunci." 
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D1 consilier Diaconu V. —"a venit de la Prefect de la cel care a suspendat." 
DI Primar — "Prefectul poate in urma unei hotarari a unei instante de judecata sä emita dispozitii." 
DI consilier Diaconu V. —"eu v-am mai spus cred ca sedinta o conduce domnul Presedinte, jar doamna 

Secretard sã ne spund care este procedura mai departe. Nu toata lumea Ii dä cu parerea ce ar trebui sa facem.'" 
DI consilier Papuc P. —"ar trebui sä-1 trecem in gradend pe domnul Primar." 
DI Primar — "cred ca aceste lucruri se voteaza." 	 • 
D1 consilier Diaconu V. —"uncle se voteaza?" 
DI Primar — "am adus explicatiile de rigoare celor care au avut nevoie de ele, v-am spus ca este un punct 

de vedere al nostru pe care ni-1 asurnam, jar in momentul in care vom primi toate explicatiile imediat domnul 
consilier va fi repus in drepturi asa cum este corect si legal. Totul legal." 

DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "legat de acesta ati primit o adresa din 24.02 prin inteimediul 
domnului avocat Francu, cred cá ati vazut-o toti colegii la mapa in care ne spune ca hotararea este definitiva 
incepand cu data de 20.02 asa cum arata si dispozitivul anexat, jar nerespectare hotararii instantei atrage 
consecintele legale atat penale cat si civile." 

D1 Primar — "cine nu o respecta?" 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "cine nu respecta hotararea." 
DI Primar — "Unde este hotararea?" 
DI Pintilie D. —"avem dispozitivul." 
D1 Primar — "and este hotararea noi o respectam" 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "va propun sa continuati ordinea de zi." 

- 	DI Primar "3.-Proiect.de  hotathre privind aprobared•contractaiii tmei finantari rambursabile` interne in - 
valoare de 30.000.0001ei. 

4. Project de hotarare privind aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri i cheltuieli si a 
Programului de investitii publice pe grupe de investitii i surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe 
anul 2020. 

5. Project de hotarare privind aprobarea Programului de activitati culturale al municipiului Tecuci, 
aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. 

6. Project de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2020 la Societatea 
Achninistrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. Tecuci. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2020 la Societatea 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L.. 

- 8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Societatea 
Piete Prest Tec S.R.L. Tecuci. 

9. Project de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Casei de 
Cultura Tecuci. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii Spitalul 
Municipal "Anton Cincu" Tecuci. 

11. Project de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri din patrimoniul 
Municipiului Tecuci, in vederea casarii 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
"MODERNIZARE CORP CLADIRE SECTIA PEDIATRIP Spitalul "Anton Cincu" Tecuci. 

13. Proiect de hotarare privind modificarea 	completarea Hotararii nr. 125 din 01.11.2019 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiu de fezabilitate, 
precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor 
In judetul Galati". 

14. Project de hotarare privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea 
participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu 
titlul "Sansa T —Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si 
locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci". 

15. Project de hotarare privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea 
participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu 
titlul "Scoala Prietena Ta - parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuti in vederea reducerii parasirii 
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timpurii a scolii i pentru reintoarcerea in sistemul de educatie i formare a tinerilor i adultilor care au 
abandonat scoala, precum i pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la 
educatie a comunitatii i inclusiva a grupurilor vulnerabile. 

16. Project de hotarare privind aprobarea trecerea unor bunuri situate in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din 
domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

17. Project de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui imobil ( teren ), apartinand domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat in str. Mihail Manoilescu, nr.37 

18. Project de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui imobil ( teren ), apartinand domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat in str. Regele Ferdinand I, nr.6 

19. Project de hotarare privind aprobarea modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 125 din 2018. 
20. Project de hotarare privind stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente afiate in proprietatea 

UAT Municipiul Tecuci, in anul 2020. 
21. Project de hotarare privind acordul Consiliului Local privind revocarea din functia de Administrator 

Public al U.A.T. Municipiul Tecuci al domnului Mircea Iulian. 
22. Project de hotarare privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, judetul Galati. 
23. Project de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare i desfasurare a evaluarii anuale a 

managementului Bibliotecii Municipale "Stefan Petica" Tecuci, precum i desemnarea membrilor Consiliului 
Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a 
managementului institutiilor publice de cultura — Biblioteca Municipala "Stefan Petica" Tecuci —subordonata 
Consiliului Local Tecuci 
- 	-24-:.ProieetAe hotarare privind :aptobarea tezultatilluiffinal la •evaluarea aniiala-a-managerului rinstittitiei ' 	- 
publice de cultura Muzeul de Istorie " Teodor Cincu" Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci — pentru 
activitatea desfasurata in perioada 01.01.2019-31.12.2019 

25. Project de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pe o perioada 
de trei luni(martie 2020- mai 2020). 

26. Informari, interpelari, petit& 
- Adresa inregistrata la Consiliului Local sub nr. 22/ 06.02.2020 a Camerei de Conturi Galati privind 

Raportul de follow-up nr.1452/ 09.01.2020 emise pentru UAT Municipiul Tecuci. 
- Adresa inregistrata la Consiliului Local sub nr. 23/ 06.02.2020 a Camerei de Conturi Galati privind 

Raportul de follow-up nr. 1435/09.01.2020 emise pentru UAT Municipiul Tecuci. 
- Adresa inregistrata la Consiliului Local sub lir. 24/ 12.02.2020 a Camerei de Conturi. Galati privind 

Decizia nr. 81/2014/7/10.02.2020 si Raportul de follow-up nr.2506/17.01.2020 emise pentru SC Companja de 
Utiljtäti Publice SRL Tecuci 

- Adresa inregistrata la Consiliului Local sub nr. 25/ 12.02.2020 a Camerei de Conturi Galati privind 
Decizia nr. 37/2017/3/10.02.2020 si Raportul de follow-up nr.2508/17.01.2020 emise pentru SC Compania de 
Utilitati Publice SRL Tecuci. 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "as vrea ca inainte sa supun ordinea de zi aprobarii durrineavoastra 
vreau sä intreb daca toate proiectele de pe ordinea de zi au avizele comisiilor de specialitate si indeplinesc 
conditia de legalitate." 

D-na Butnaru Nicoleta —"nu, toate proiecte care. nu  intrunesc conditiile prevazute de art 136, alin.,8 nu pot - 
puse in discutie urmatoarele proiectul nr. 3, proiectul nr. 4,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, - 20, 

21 si 22." 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "deci aceste proiecte nu pot fi puse in discutie." 
D1 Primar — "eu vreau sä fac o simpla precizare: proiectul nr. 3 inseamna in exclusivitate dezvoltarea 

municipiului Tecuci intr-o perioada de doi am, cu accesarea unui credit extern de 30 milioane de lei. Prin acest 
lucru pe care dumneavoastral-ati facut cu o nonsalantä teribila si ati aruncat in spatele politicului acest lucru, v-
ati denigrat singuri in fata cetatenilor care v-au trimis aid pentru cä cu acesti 30 milioane lei vreau sava spun 
cä se asfaltau in jur de 17,6 km in municipiul Tecuci pe o perioada de doi ani." 

D1 consilier Diaconu V. —"trebuia sä faceti pe PNDL 1 domnul Primar." 
D1 Primar "imi pare foarte rau avem pe PNDL2" 
D1 consilier Andriuta G —"de ce in trei ani nu s-a facut" 
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D1 Primar — "au fost asfaltate i vor fi finalizate 31 de strazi, lucru care nu a mai fost finalizat niciodata in 
ultimii 30 de ani. Nu a existat nici o axa de dezvoltare sau de accesare a fondurilor europene pe, asa cum 
spuneti dumneavoastra cä aveti cunostinta, vä contrazic am avut un project comun domnule pe care 
dumneavoastra 1-ati refuzat noi ramaneam cu 8 km de asfalt si dumneavoastra cu 8 masini electrice. Pacat!" 

D1 consilier Diaconu V. —"as vrea i eu referitor la ordinea de zi - la proiectul nr. 4 -o obiectie de facut 
as vrea sä se consemneze in procesul- verbal faptul cä bugetul a fost astazi iarasi din nou rnodificat desi..." 

D1 consilier Cimpanu T.-" daca s-a scos, ce sa mai..." 
D1 consilier Diaconu V. —"ca practica viitoare ca am stabilit odata ca cu cinci zile inainte trebuie sä ni se 

puna la dispozitie materialele, bugetul a fost modificat astazi cel putin zece puncte, ni s-a transmis un buget 
rectificat abia astazi." 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "astazi la 6,39" 
D1 consilier Diaconu V. —"nu este in regula, nu se stia ca s-a stricat o centrala la o scoala i asa mai 

departe care era stricata de la 01 februarie la Scoala nr. 4, desi ne-a fost transmis acum cinci zile, dar astazi 1-a 
modificat esential. in al doilea rand, iarasi nu sunt de acord cu ordinea de zi, cä despre asta vorbim, cu alegerea 
Viceprimarului pe care nu am lamurit-o nu avem sä avem in acelasi timp doi Viceprimari." 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "as vrea sä spun si eu ceva vizavi de faptul ca .  domnul Primar a facut 
la proiectul nr.3, o interventie. Eu cred cä proiectul acesta numarul 3 nu spun a nu este benefic orasului singura 
problema este momentul i moduL Dumneavoastra in materia1ele si referatele ..." 

D1 Primar — "sa asteptam 2040?" 
DI Presedinte de sedinta, Leonte 	"nu, in materialul pe care ni 1-ati prezentat imcercand sä sustineti 

=est -prOiect ati dat exemple de' vreo sase;, --sapte Primarii din tara care intr-adevar.:ati facut`credite de fOrma,..' 
noastra, dar pentru sustinerea unor finantari nerambursabile din exterior. Nu ati facut comparatie, adica nu ati 
luat in calcul bugetele i potentialul economic al respectivelor Primarii comparativ cu potentialul i bugetul 
nostru. Daca vreti sa discutam despre asta." 

D1 Primar — "imi pare foarte rau cà va spun, nici un imprumut nici o firma sau banca nu acorda imprumut 
decat intr-o limita a legii, 30% din venituri." 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "dumneavoastra ati ales varianta pe maxim, in conditiile in care din 
2017 in fiecare an ati redus incasarile la bugetul local, an de an. Doamna Secretar sä inteleg cä proiectele pe 
care durrineavoastra le-ati citit..." 

D-na Butnaru Nicoleta- "nu au aviz de la cornisia de specialitate nr.2" 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "donmul Presedinte de comisie m-a convocat la ora doua Ara zece sà 

ma convoace, in -timp ce eram la banca, ca sa vin sa dau aviz la comisia numarul cinci." 
Nu mai sunt interventii. 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "supun la vot ordinea de zi ce a mai ramas." 
D-na consilier Diaconu M.P.- "adica? specificati vä rog proiectele." 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte L- "và supun la vot ordinea de zi ramasa si care indeplinesc conditiile de 

legalitate adica proiectul nr.5, proiectul 23, proiectul 24 si proiectul 25" 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotarare privind aprobarea Programului de activitati culturale 

al rnunicipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- " daca sunt interventii?" 
D-na Butnaru N, inlocuitorul Secretarului General —" fac mentiunea ca la proiectul nr. 5 este stipulat in 

preambul acestuia face trimitere la proiectul de hotarare privind bugetul centralizat pe anul 2020 care va fi scos 
acest alineat intrucat acest project nu a putut fi supus dezbaterii in sedinta de astazi." 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- " care proiecte raman pe ordinea de zi, deci nici proiectul - nr. 5" 
D-na Butnaru N, inlocuitorul Secretarului General —"se va scoate din preambul acea trimitere la 

Hotararea Consiliului privind bugetul centralizat pe anul 2020 intrucat acesta indeplineste conditiile prevazute 
de art. 136, alin.8 din OUG 57/2019" 

D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "era obligatorie trecerea in preambul ? , nu este ilegal sa o scoatem , 
Proiectul cinci ii dam deoparte, sunteti de acord?" 

Se trece punctul 23 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea Regulamentului de 
organizare §i desfawrare a evaluani anuale a managementului Bibliotecii Municipale "Stefan -Petica" 
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Tecuci, precum i desemnarea membiilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de 
solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anualA a managementului institutiilor publice de cultura — 
Biblioteca MunicipalA "Stefan PeticA" Tecuci —subordonatA Consiliului Local Tecuci 

Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- " daca sunt interventii. Daca nu, mai intai rog propuneri pentru 
comisia de numarare a voturilor sá fie formata din trei membrii". 

Dl consilier Croitoru C. — propun pe d-na Lovin V.O., d-na Dumbrava A. si dl Papuc P." 
Dl consilier Papuc P- "refuz" 
Dl consilier Andriuta G.- "propun pe d-na Diaconu M.P." 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- " supun la vot comisia de numarare a voturilor formata din: d-na 

Lovin V.O., d-na Dumbrava A. si d-na Diaconu M.P." 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- " rog propuneri pentru comisia de evaluare si in comisia de 

solutionare pentru evaluarea anuala" 
D-na consilier Diaconu M.P.-"propun in comisia de evaluare pe doninul consilier Martin Cristinel Mihai" 
Nu mai sunt alte propuneri pentru comisia de evaluare. 
Dl consilier Andriuta G.-"propun in comisia de solutionare pentru evaluare pe doninul consilier Diaconu 

Vasile." 
Nu mai sunt alte propuneri pentru comisia de evaluare i comisia de contestatie. 
Se trece la vot secret. 
Dna Dumbrava A. - "in urma numararii voturilor se inregistreaza pentru comisia de  evaluare anuala a 

managerului istitutièi 	Nice irk "cultura 	Biblioteca MiiniCiPara '"$tefaii'Petica" - Tectiei 	subordoriata: 
Consiliului Local Tecuci, astfel:dl Martin Cristinel Mihai din cele 17 voturi valabil exprimate: 16 voturi 
"pentru" si 1 "impotriva"; iar pentru comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluare anuala a 
managerului institutiei publice de cultura — Biblioteca Municipala "Stefan Petica" Tecuci — subordonata 
Consiliului Local Tecuci dl Diaconu Vasile o obtinut din cele 17 voturi valabil exprimate: 15 voturi "pentru" 
2 "Impotriva"." 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu comisiile deseninate prin vot secret. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece punctul 24 al ordinii de zi: Project de hotArfire privind aprobarea rezultatului final la 

evaluarea anuala a managerului institutiei publice de culturA Muzeul de Istorie " Teodor Cincu" Tecuci, 
subordonata Consiliului Local Tecuci — pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2019-31.12.2019 

Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- " daca sunt interventii?" 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de ho tarare. 
Se inregistreaza unanirnitate de voturi "pentru" . 

Se trece punctul 25 al ordinii de zi: Project de boat/are privind alegerea Presedintelui de sedintA al 
Consiliului Local Tecuci pe o perioadA de trei luni(martie 2020- mai 2020). 

Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- " rog propuneri as vrea sa fac eu o propunere 1-as propune pe dl 
consilier Diaconu Vasile pentru urmatoarele trei luni". 

DI consilier Cimpanu T.. — "eu propun pe doamna consilier Diaconu Petronela Monica" 
Nu mai sunt alte propuneri. 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- " va supun la vot in ordinea propunerilor aprobarea viitorului 

Presedinte de sedinta." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot propunerea domnului Leonte Ionel ca domnul Diaconu Vasile ga fie Presedinte de 

sedinta pentru urmatoarele trei luni. 
Se inregistreaza 7 voturi "pentru" (dl Andriuta G., dl Diaconu V., d-na Dumbrava A.R., dl Matei D.L., 

dl Mirza V.C., dl Leonte I. si dl Papuc P.) si 10 "abtineri" . 
Se supune la vot propunerea doninului Cimpanu T— ca doanina Diaconu Petronela Monica sä fie 

Presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 
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Se inregistreaza 10 voturi "pentru"si 7 "abtineri" (dl Andriuta G., dl Diaconu V., d-na Dumbrava A.R., 
dl Matei D.L., dl Mirza V.C., dl Leonte I. si dl Papuc P.). 

D-na Butnaru N, inlocuitorul Secretarului General —"Cu 10 voturi "pentru si 7 "abtineri" doamna 
Diaconu Petronela Monica va fi Presedinta de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 

Se trece punctul 26 al ordinii de zi: intrebari, interpelari, petitii. 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "la capitolul Informari ati avut la mapa cateva adrese transmise, 

astfel: Adresa Inregistrata la Consiliului Local sub nr. 22/ 06.02.2020 a Camerei de Conturi Galati privind 
Raportul de follow-up nr.1452/ 09.01.2020 emise pentru U.A.T. Municipiul Tecuci.- daca sunt interventii" 

Nu sunt interventii 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "a doua adresa : Adresa inregistrata la Consiliului Local sub nr. 23/ 
06.02.2020 a Camerei de Conturi Galati privind Raportul de follow-up nr. 1435/09.01.2020 emise pentru 
U.A.T. Municipiul Tecuci -sunt interventii?" 
Nu sunt interventii. 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "a treia adresa : Adresa inregistrata la Consiliului Local sub nr. 24/ 

12.02.2020 a Camerei de Conturi Galati privind Decizia nr. 81/2014/7/10.02.2020 si Raportul de follow-up 
nr.2506/17.01.2020 emise pentru SC Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci. Nu aveti nimic de spus?" 

DI consilier Diaconu V. —"sunt atatea probleme, sa le clued la indeplinire executivul sä nu mai trimitd la 
Consiliul Local pentru ca Consiliul Local cä asa cum am mai spus i o spunem nu are atributii executive. Toate 
masurile luate sunt dispuse in vederea solutionarii de catre cei numiti in functii executive." 

DI Presedinte de sedinta, Leonte L- "da, dar  i-am votat iar executivul ar trebui sã ne consulte 51 pe noi 
macar in cadru informativ ce masuri au luat.-Macar raspunsul la -masurile-care iau." 	- 

Nu mai sunt interventii. 
Dl Presedinte de sedinta, Leonte I.- " Adresa inregistrata la Consiliului Local sub nr. 25/ 12.02.2020 a 

Camerei de Conturi Galati privind Decizia nr. 37/2017/3/10.02.2020 si Raportul de follow-up 
nr.2508/17.01.2020 emise pentru SC Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci. Sunt interventii?" 

Nu sunt interventii. 
DI Presedinte de sedinta, Leonte I.- "la intemelari - daca vreti sa adresati interpelari domnului Primar." 
Dl consilier Papuc P. —"domnul Primar vedeti dumneavoastra cum se intoarce tot ca un bumerang toate 

explicatiile acestea pe care le-ati dat de patru ani ne-ati subapreciat chiar daca ati fost majoritari dumneavoastra 
cand am spus faceti-ne o sala de consiliu unde noi sa tinem comisiile ca sa chemarn oamenii din Primarie ca sa 
putem sä consultam i verifica fiecare proiectele. Daca dumneavoastra faceati treaba asta nu erau aceste situatii 
cand nu s-au promovat vreo -  10-15 proiecte. Nu am avut timp sà ne intalnim cu oamenii din executiv ca sä ii 
intrebam anumite chestiuni pe care noi nu le stim, pentru ca nu am fost informati. Acum trageti consecintele 
o sa le trageti mai departe." 

DI consilier Militici G.-"eu as vrea sa aflu care sunt consilierii locali care nu au venit la comisia de 
specialitate." 

DI consilier Mirza VC.-"dornnul Militici eu sunt vinovat, in calitate de Presedinte al comisiei nu am vrut 
pentru Ca fierbinte a fost proiectul numarul trei cu imprumutul. Fara o dezbatere publica in care societatea civila 
sa vina Si sa fie de acord. Nu am fost de acord cu acest imprumut. In ultimile trei luni de zile nu putem face un 
imprumut." _ 

DI consilier Militici G.-"opozitia a votat impotriva tot timpul." 
DI consilier Diaconu V. —"nu avem dreptul?" 
DI consilier Mirza V.C.-"eu am copilarit pe strazile acelea pe care doriti sä le asfaltati..." 
DI consilier Diaconu V. —"v-as intreba ceva daca noi imprumutam 30 miliarde ca sá asfaltaml 7 restul 

strazilor care mai sunt inca 50, ce facem ne imprumutam pe o suta de ani?" 
DI consilier Mirza V.C.-"cum Ii luam pe cetatenii acestia, aleatoriu?" 
DI consilier Diaconu ,  V. —"cand ati avut proiectele pe PNDL 1, proiectele aprobate de noi nu ati fost in 

stare sã le accesati." 
DI Primar — "v-as propune sá dati dovadd de decenta, in continuare. Faceti confuzii grosolane cu acel 

PNDL 1 i PNDL 2" 
DI consilier Diaconu V. —"care strdzi ? o parte din ele nu erau prinse in PNDL 1?" 
D1 Primar "erau" 
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DI consilier Diaconu V. —"a.a spuneti domnul Primal ca nu a-ti fost in stare sã luati bani de la Guvem cum 
au luat toate comunele din jur..." 

D1 Primal — "nu mai spuneti chestia asta ca. "nu ati fost in stare" pentru cä noi ne-am dus acolo cu 30 km 
de asfalt din care am luat 9,18" 

D1 consilier Diaconu V. —"prima data cand ati venit ati desfiintat Biroul de Fonduri Europene din 
Primarie" 

D1 Primal — ce nu avem Birou de Fonduri Europene?" 
D1 consilier Diaconu V. —"dupd doi ani ati reusit inapoi sä ..." 
D1 Primal — "considerati ca ceea ce aveau la Biroul fonduri Europene erau foarte multe proiecte la 

Primarie?" 
D1 consilier Diaconu V. —"macar cladirea aceasta din fata care era proiectul aproape gata nu 1-ati accesat" 
D1 Primal — "aceasta cladire nici macar nu avea adeverinta de schimbare de destinatie" 
DI consilier Diaconu V. —"ati luat 3 milioane in cartierul Nicolae Balcescu care s-au dus pe nicaieri nu se 

vad nicaieri". 
D1 Primar — "ati primit informare" 
D1 consilier Diaconu V. —"o sa discutam. Ati spus ca o sä faceti cladirea i ati lasat-o in paragind in 

continuare." 
D1 Primal — "dumneavoastra nu faceti altceva decal 1-ati luat pe "nu" in brate i vreau sä vä spun ca. Ii 

apreciati foarte mult pe oamenii care v-au trimis aici. VA felicit domnule consilier, sunteti extraordinar" 
DI consilier Diaconu V. —"multumesc!" _ 	 , 	 — - 

.-* D1 consilier Croitoru C:-"la momentul.PNDL 1 nu cumva era coalitia -PSD-ALDE?"• --- 	• - 
D1 consilier Diaconu V. —"o fi fost, 1-am votat, am sperat..." 
D1 Presedinte de sedinta, Leonte I.- "raspund domnului Militici, ca nu am participat nici eu la sedinta 

comisiei numarul 5 pentru cã nu am fost invitat de domnul Presedinte. M-a sunat astazi la dout rara zece ca sä 
ma intrebe dacä yin la sedinta la ora 14, in timp ce aveam programare la BRD,de o saptamanä si se poate 
verifica, jar dansul saptamana trecuta nu mi-a raspuns la telefon. Nu vreau sa ma scuz spun un fapt real." 

D1 consilier Cirapanu T. —"este o scuzä de copil de gradinita" 
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Pre§edinte de §edinta, 	 Secretar General al U.A.T. Municipiul Tecuci, 
Leonte tone' 	 jr. Fotachg,Valevica 
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