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-Consiliul Local Tecuci -  

PRO CES — VERBAL 
SEDINTA ORDINARA 

30.01.2020 

incheiat astazi, 30.01.2020, in cadrul $edintei 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.- "declar deschise lucrarile $edintei Consiliului local de astazi. 0 

rugam pe domnisoara Secretar sá ne faca prezenta" 
Domnisoara Secretar General, Fotache Valerica — "Buna ziva! Lipseste motivat domnul consilier local 

Croitoru Cezar, intrucat sunt prezenti 17 consilieri din totalul de 18 consilieri locati in functie sedinta 
Consiliului Local, de astazi, este statutard." 

D1 Presedinte de $edinta, Leonte I.- "am avut la mapa procesul-verbal de la sedinta de data trecuta, 
extraordinara de indata din 09.01.2020, daca pe marginea procesului-verbal aveti de facut vreo obiectie." 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la $edinta din: 09.01.2020. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 3 "abtineri"(d1 consilier Andriuta G., d-na consilier Lovin V.O. i dl 

consilier Papuc P.- nu au participat la acea sedinta). 
Dl. Presedinte de $edinta,Leonte lone!— dä cuvantul domnului Primar pentru a da citire Dispozitiei de 

convocare a sedintei de asfazi. 
D1 Primar — dä citire Dispozitiilor de convocare nr. 43/ 23.01.2020, cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1. Project de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionut. 
2. Project de hotarare privind completarea Comisiei de specialitate nr.1 "Studii, prognoze economice-

sociale, buget finante, administrarea domeniului public si privat al Municipiului" a Consiliului Local Tecuci. 
3. Project de hotarke privind modificarea i completarea art.5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare 

a ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile i completkile ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014. 

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

5. Project de hotarare privind inchirierea, prin 	publica, a terenului arabil aflat in proprietatea 
U.A.T. Municipiul Tecuci in anul 2020. 

6. 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 $i 
locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci". 

7. Proiect de hotkare privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea 
participkii 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 Tecuci in vederea reducerii parasirii 
timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie i formare a tinerilor i adultilor care au 
abandonat $coala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la 
educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile. 

Se completeaza ordinea de zi conform Dispozitiei nr 49/28.01.2020 cu urmatorul proiect de hotarare: 
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1. Project de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta i reprezentare 
juridica.. 

Informari, interpelari, petitii. 
- Adresele nr. 74317/ 24.12.2019 si 4392/15.01.2020, inregistrate la U.A.T. Municipiul Tecuci, privind 

modul de indeplinire a masurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), nr. 72181/13.12.2019. 
- Adresa nr.68698/29.11.2019, inregistrata. la  U.A.T. Municipiul Tecuci, privind modul de indeplinire a 

masurilor dispuse prin Scrisoarea nr.2/AP/25.06.2018 (Raport de follow-up). 
- Adresele nr.1451/09.01.2020 si 5060/16.01.2020, inregistrate la U.AT. Municipiul Tecuci, privind 

modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.24/17.08.2015 (Raport de folow-up). 
- Adresa nr.74376/24.12.2019 a Companiei de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci, referitor la adresa 

nr.72941/17.12.2019, inregistrata la U.A.T. Tecuci. 
- Adresa nr.74370/R130.12.2019, inregistrata la U.AT. Municipiul Tecuci, referitor la adresa nr. 

74370/24.12.2019. 
- Adresa nr.74037/23.12.2019, inregistrata la U.AT. Municipiul Tecuci, privind circulara 

nr.10336/20.12.2019. 
- Adresa nr.1723/10.01.2020 inregistrata la U.AT. Municipiul Tecuci, a Directiei de Asistenta Sociala 

Tecuci privind raportul asupra activitatii asistentilor personali pe semestrul II al anului 2019. 
- Adresa nr.1813/10.01.2020 inregistrata la U.AT. Municipiul Tecuci, a S.P.C.L.E.P Tecuci privind 

analiza activitatii pe trimestrul IV 2019 si planul de activitate pe trimestrul 1.2020. 
. 	- Adresa nr.3110/14.01.2020 inregistrata la U.AT. Municipiul Tecuci, a S.P.C.LE.P Tecuci referitor la 

analiza activitatilor desfasurate pe anul 2019. 
- Adresa 08/CL/21.01.2020 inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Tecuci a Secretarului General 

al Mun. Tecuci privind prezentarea unui raport anual de activitate. 
D1 Primar — "jar ultimul punct Intrebari, interpelari, petitii vreau sä vä aduc la cunostinta cä se 

completeaza cu cele doua rapoarte care din cate am inteles le aveti la mapa.." 
- Adresele nr. 18 CL/29.01.2020 si 73877/20.12.2019 privind Raportul de follow-up a masurilor dispuse 

prin Decizia nr. 12/14.07.2017 inregistrata sub nr. 1191/2017/20.12.2019 a Camerei de Conturi Galati. 
- Adresele inregistrate la Consiliul Local sub nr. 127 si 128 din 31.12.2019 privind Raportul de ducere 

la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 16/17.09.2018- Raport de follow-up nr. 68696/29.11.2019 a 
Camerei de Conturi Galati. 

D-soara Secretar General, Fotache V. -" a fost transmis de doua on, o data pe 9 ianuarie i o data acum." 
D1 consilier Diaconu V.- "sunt doua rapoarte" 
D-soara Secretar General, Fotache V. -"avem sapte". 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "avand in vedere ca ordinea de zi a fost prezentata, dacä sunt 

discutii legate de ordinea de zi." 
D1 consilier Gana.' S.V. -"am solicitat la ultimele cloud sedinte sä ni se aseze pe masa consilierilor locali 

contractele domnului care filmeaza, care face poze." 
D-soara Secretar General, Fotache V. -"imi cer scuze, astazi mi le-a dat vi le comunic acum." 
D1 consilier Oanca S.V. -"Multumesc! in al doilea rand, dacä dumnealui merge sä filmeze la o nunta 

decupeaza cand se taie tortul miresei are probleme cu mirele, pe mine ma cenzureaza. in anii 89 au murit 
oameni ca sa vorbim liber." 

D1 consilier Papuc P. —"nu are legatura cu ordinea de zi" 
D1 consilier Oanca. S.V. -"vä multumesc pentru contracte le vom face publice." 
D1 Primar —"domnul consilier toate contractele sunt publice, pot fi vazute si in sistem informatic nu existä 

contract decat la valori foarte midi care nu sunt luate de sistemul informatic in SICAP, deci este foarte usor sä 
aruncam cu piatra atunci cand nu cunoastem problemele. Sunt de acord cu dumneavoasträ in ceea ce spuneti, 
dar nu vä bagati pe o alee care nu va. apartine." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "as vrea ca punctul dumneavoastra de vedere sà ii discutam dupä 
ce terminam ordinea de zi." 

D1 consilier Oanca S.V. -"la ordinea de zi, am depus un proiect de hotarare privind anularea amenzilor 
deja prescrise. Amenzile sunt prescrise prin lege de multi ani, legea spune ca dupa cinci ani se prescriu. Avem 
dreptul ca prin hotarare de consiliu sa anulam amenzile mai vechi de cinci ani. Ce se intampla.? Am fost foarte 
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ingaduitori cand cei care aveau firme cu miliarde le-au trimis in insolventa si le-am anulat datoriile, dar cand un 
om necajit, i sunt multi in Tecuci, are amenzi vechi de zece ani, de doua decenii, el nu poate sä-si plateasca 
impozitul pentru cä toti banii merg mai intai spre amenzi i astfel Ii creste si penalitatea la impozit. Noi un loc 
de munch" nu oferim, o casa nu oferim unei familii tinere i atunci le dam o gura de oxigen sä mai respire. As fi 
vrut sã vad pe ordinea de zi acest proiect pentru ca in sedinta din 23 decembrie atat domnul primar cat si 
doamna director au fost de acord sä initiem un astfel de proiect care ar salubriza si bugetul local." 

D1 Primar —"salubriza?" 
D1 consilier Oanca S.V. -"l-ar salubriza pentru cä acolo atarna ca un gunoi amenzile acestea, nici nu vor fl 

recuperate probabil nici la calendele grecesti, oamenii sunt saraci, nu sunt toti miliardari." 
D-na consilier Dumbrava A.R.- "e mai poetic — salubrizare. " 
D1 consilier Oanca S.V. -"e mai poetic dar este real, adica doamna director vä poate confirma ca termenul 

este potrivit intr-adevar. Vreau s suplimenam ordinea de zi cu proiectul inregistrat la numarul 10 din data de 
21, era timp ca in cloud ore facea raportul de specialitate nu stiu de ce nu a aparut." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " \fa spun eu daca imi permiteti, initiativa dumneavoastra se afla 
la Comisia de specialitate nr. 5 pentru avizare. El a fost transmis acum cateva zile dupa ce a fost depus de 
dumneavoastra jar comisia nr. 5 din care fac parte si eu a dispus prin competentele comisiei informarea la 
organele competente pentru a da un aviz in baza legislatiei in domeniu." 

DI consilier Oanca S.V. -"pi pana la urma comisia avizeaza sau nu avizeaza?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "avizeaza in baza unui raport de specialitate intocmit de cine 

D1 consilier Oanca S.V. -"dar ar putea fi intarziat" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu va fi intarziat." 
D1 consilier Oanca S.V. -" de un functionar mai romantic si ar putea sà vinä acest project prin luna iulie 

dupa alegeri." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu, in termen de 30 de zile asa cum prevede legea de la data 

ajungerii la comisie Consiliul Local prin intermediul domnisoarei Secretar va fi inregistrat documentul." 
D1 consilier Oanca S.V. -"dumneavoastra nu ati tergiversat i celelalte proiecte de pe ordinea de zi." 
D1 Primar —"domnul consilier, haideti sä nu bagam intr-o ceata totala pe cei care sunt prezenti si se uita la 

noi i sä transformam o sedinta a Consiliului local in cu totul altceva. Am rugamintea i daca inseamna pentru 
dumneavoastra ceva girul meu va spun foarte clar ca va fi project de hotarare la prima sedinta a Consiliului 
Local cu privire la aceste amenzi. Mi-as don i din tot sufletul cand folositi cateva afirmatii sä fim atenti la nuanta 
dat find faptul ca oamenii care asteapta poate un astfel de proiect, eu v-am spus nu sunt contra si nu sunt contra 
la nici un fel de project care intr-adevar ar aduce beneficiul Primariei pentru cä eu am discutat cu Directia 
Economica i intr-adevar poate o parte din acele amenzi s-ar putea sä aduca o crestere la veniturile bugetului 
local prin plata impozitelor Si taxelor, e posibil nu se stie. 'Dana nu avem un raport de specialitate nu pot sä flu 
de acord cu ceea ce a-ti spus dumneavoastra vizavi la casa pentru tineri, deci Municipiul Tecuci are case pentru 
tineri si in special la blocurile ANL care acum aproape un an de zile erau 16 apartamente goale, nu voia nimeni 
sa le ia, dupd modernizarea zonei intr-adevar au devenit interesante. Eu spun ca au fost atribuite corect pe baza 
unor criterii aprobate i verificate de catre consilierii locali care fac parte din comisia de atribuire a unor astfel 
de apartamente. Vizavi de locuri de munch.* pot sa va spun ca la Tecuci la acest moment se gasesc peste 320 de 
locuri de munca libere vacante care trebuiesc ocupate, dar acum depinde de ce fel de locuri de munch Ii doreste 
fiecare sau ce asteapta de la acest loc de munch. .. Cu tot respectul, vreau sa \fa spun ca sunt in asentimentul 
tuturor vizavi de sprijinul pe care trebuie sa-1 acordam oamenilor care au un nivel de trai mai scazut, poate intr-
adevar mare parte din acele amenzi au fost facute din dorinta de a-si castiga traiul de zi cu zi, poate nu stiu pana 
nu am un raport, poate ele au fost facute din dorinta teribila de avea acest simt al proprietatii dezvoltat i intri in 
altercatii, nu cunosc pand nu avem raport de specialitate, dar sa stiti cà legislatia nu este asa cum a-ti spus 
dumneavoastra cä ne lasa sä facem noi cum vrem. Nu, trebuie sà gasim niste criterii care trebuiesc aprobate, 
modul si numele celor care vor fi scutiti de la aceste datorii catre bugetul local . Vreau sa nu interpretam gresit, 
v-am spus eu personal sunt alaturi de dumneavoastra, sper ca sunt si in asentimentul colegilor mei sprijinim 
oamenii, cat putem, dar sä fim in litera legii." 

D1 consilier Oanca S.V. -"vreau sa và dau dreptate partial..." 
D1 consilier Papuc P. —"aceasta nu este ordinea de zi, haideti sà trecem la ordinea de zi" 

3 



D1 consilier Oanca. S.V. -"domnul Primar a fost foarte elegant si dati-mi voie sä vä spun cä domnul Primar 
are partial dreptate eu find in comisia de repartizare a locuintelor pot sä và certific faptul ca .  au fost repartizate 
si au fost repartizate corect. Dar ce inseamna 30 de apartamente in 30 de ani? egal cu zero. Referitor la amenzi, 
domule Primar unii dintre functionari au incercat sä ne mai duca odata in eroare atunci and a fost vorba despre 
penalitatile la locuintele sociale la chine, va amintiti, aveam legea in buzunar i functionarul public ma mintea 
si Va mintea i pe dumneavoastra, mintea i pe oameni panä am pus hotararea de guvern pe masa in timpul 
sedintei. Vreau sä va spun cä e o gaselnita si cu nominal. Cand Guvernul Romaniei dä o hotarare el nu spune ca 
hotararea este valabila nominal pentru Samir, pentru domnul Primar... el spune ca se aplica incepand cu data de 
urmatoarea hotarare si in baza hotararii gasim persoanele care se incadreaza, nu stam Inca trei luni sa .  vedem 
care se incadreaza si care nu, nu inventam noi criterii care sä impiedice ca asta se intampla la Primaria Tecuci 
ceea ce nu este in reguld. Este adevarat cä unii oameni, unii din concetatenii nostri, poate au posibilitati si nu Ii 
platesc amenzile dar in general sunt cei bogati nu cei saraci" 

D1 consilier Andriuta G. "se apropie campania electorala dupã cate vad, avem o ordinea de zi, daca nu 
plecam." 

DI consilier Oanca S.V. -"du-te afard si fá campanie electoralä daca nu ai rabdare" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "ati avut o propunere eu Va rog frumos sa. Va incheiati cuvantul, 

eu v-am raspuns cä initiativa dumneavoastra unde se afla, v-a spus i domul Primar ca. am luat legatura cu 
dansul ce face dansul din partea executivului legat de aceasta initiativa a dumneavoastra i ramane pentru 
urmatoarea sedinta. Nu poate fi astazi suplimentata ordinea de zi cu propunerea dumneavoastra intrucat nu sunt 
intocniite documentele legale." 

D1 consilier Oanca S.V. -"dar de ce nu au fost intocmite?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Tone!— "nu au fost intocmite pentru ca ele se intocmesc in maxim 30 de 

zile, dumneavoastra le-ati depus pe 21 si astazi suntem in 30." 
D1 consilier Oanca S.V. -"atunci ne vedem i cu celelalte proiecte peste 30 de zile" 
D-soara Secretar General, Fotache V. -"materialele au fost transmise catre Consiliul Local ca sä respectam 

termenele din OUG nr. 57 pe data de 23 nu se putea intocmi raportul de specialitate avand nevoie de 
fundamentare." 

D1 consilier Oanca S.V. -"pe 21" 
D-soara Secretar General, Fotache V. -"cand? Pe 21 dupa-amiaza" 
D1 consilier Oanca S.V. -"1-am anuntat si asumat din data de 23 decembrie de la sedinta" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "numarul de inregistrare este 21, la data de 23 decembrie la 

sedinta a-ti fost rugat sä depuneti aceasta initiativa i dumneavoastra abia dupa 30 de zile v-ati gandit sä-1 
depuneti." 

DI consilier Oanca S.V. -"nu m-am gandit, dar a fost Craciunul..." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "ordinea de zi nu poate fi suplimentata, ca atare vä rog frumos sä 

incheiem discutia." 
D1 consilier Oanca S.V. -"nu suplimentam nici cu banii care ar trebui sä mearga spre buzunarul domnului 

Francu, cred cä se apropie de cloud miliarde." 
DI Primar —"nu, iarasi afirmati..." 
D1 consilier Diaconu V. —"asta nu hotarasti tu, miliardele acestea nu prea sunt" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "domnul consilier, cu tot respectul ati votat Regulamentul de 

Organizare i Functionare a Consiliului Local in luna decembrie v-ati asumat prevederile OUG nr. 57/2019 din 
suflet colegial si prieteneste và rog frumos sa luati loc i sä inchidem discutia si sà mergem mai departe." 

D1 consilier Oanca. S.V. -"dumneavoastra mi-ati mai pus mana pe microfon..." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "in aceste conditii..." 
DI consilier Oanca S.V. -"pleaca domnule..." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "aici suntem i trebuie sä respectam un Regulament de 

Organizare i Functionare a Consiliului Local, ce faceti dumneavoastra excede Regulamentului de Organizare 
Functionare a Consiliului Local." 

D1 consilier Oanca S.V. -" eu doar am solicitat sä suplimentam ordinea de zi cu tin proiect la fel cum a-ti 
suplimentat-o i cu celalalt proiect." 

DI consilier Diaconu V. -"lard raport de specialitate nu se poate." 
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D1 Primar —"lard raport de specialitate din partea Directiei General Economice nu se poate face asa ceva, 
nu poi..." 

D1 consilier Oanca. S.V. -"dar proiectul celalalt are raport de specialitate?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "are absolut toate documentele legate" 
D1 consilier Oanca S.V. -"toate au numai acesta nu are." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "domnul consilier putem continua? Va rog frumos sä luati loc" 
D1 consilier Oanca. S.V. -"cred mai mult in cuvantul domnului Primar decat in cuvantul dumneavoastra 

atunci daca domnul Primar 	asumat in fata noastra...." 
D1 Primar —"mi-am asumat acest lucru" 
D1 consilier Oanca S.V. -"cä saptamana viitoare la urmatoarea sedinta proiectul va fi pe ordinea de zi mai 

putem avea rabdare o saptamana." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "va trebuie i raportul comisiei din care fac parte si daca 

dumneavoastra incercati sä vä bateti joc de sedinta Consiliului local cum ati facut in ultimele trei s-ar putea sä 
imi bat si eu joc de raportul care trebuie sä ajunga la dumneavoastra." 

D1 consilier Oanca. S.V. -"mata nu intelegi nici acuma Ii bati joc de oameni nu de mine, eu nu am amenzi" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu de oameni, dumneata trebuie sä explici oamenilor ca sa 

inteleaga cä dumneata incerci sa arunci cu noroi in Consiliul Local si in reprezentantii Primariei necunoscand 
legea, nerespectand Regulamentul." 

D1 consilier Oanca S.V. -"dumneavoasträ nu stiti un lucru, in secolul doudzeci a fost abrogat delictul de 
_ opinie, mata ai•ramas in secolul douazeci." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "doresc sä se consemneze in procesul-verbal cä 1-am rugat sä 
inceteze, am incercat sä am un dialog pe care il substitui chemarii la ordin, in conditiile in care nu vrea sA 
inteleaga si sä lase sedinta consiliului 11 rog frumos sä paraseascä sala de sedinta pentru cä imi dä dreptul 
regulamentul i legislatia in vigoare. Va rog foarte frumos sä iesiti de bund-voie ca sä nu apelez la domnul 
politist. V-am rugat sa stati in sala de sedinta i sa nu mai deranjati sedinta cu lucruri care nu au legatura." 

DI consilier Oanca. S.V. —"parasesc sala cä m-ati sanctionat eu cred ca toti ceilalti prezenti aici vor 
intelege" 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "sunteti consilier local si aveti obligatia sä respectati 
Regulamentul de Organizare i Functionare a Consiliului Local pe care din intamplare 1-ati votat." 

D1 consilier Oanca. S.V. paraseste sala. 
Avand in vedere cele de mai sus la sedinta de astazi participa 16 consilieri locali din 18 consilieri in 

functie. 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "dacä nu mai sunt interventii legate de ordinea de zi va supun la 

vot ordinea de zi asa cum a fost prezentata de domnul Primar." 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" . 
D-na consilier Dumitriu G. —" eu am sä fac o precizare cä nu am sä particip la vot la proiectul nr. 6 de pe 

ordinea de zi" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "vroiam sä spun si eu cä la 6 si 7 nu eram consilier in functie la 

data respectivä i ca atare nu pot sä votez un project la care nu am fost" 
Se trece punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind validarea mandatului de consilier 

local al domnului Voinea Ionut. 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " dacä sunt interventii?" 
D1 consilier Papuc P. -"eu a dori sa o intreb pe domnisoara Secretar dacä propunerea pentru a valida pe 

domnul Voinea este legala?" 
D-soara Secretar General, Fotache V. -"da, conform Ordonantei nr. 59/2019 validarea se face pe 

prevederile legate din Legea nr. 215. Domnul Pintilie a atacat Ordinul Prefectului in care a solicitat suspendarea 
executarii Ordinului Prefectului a pierdut, find un proces in contencios administrativ sentintele pronuntate pe 
fondul cauzei sunt executorii, chiar daca face recurs sentinta de la fond este executorie deci avem toatä 
legalitatea sä validati supleantul care a fost propus" 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "dacä imi permiteti atunci art. 204, alin. 5, lit. 1 in care spune cä 
data incetarii de drept a mandatului in conditiile aim. 2 lit.j cu toate celelalte in situatia cand hotararea acestuia 
nu a fost contestate 
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D-soara Secretar General, Fotache V. -"daca vã duceati si la art. 206 vedeati ca art. 204- 205 se aplica 
incepand cu alegerile locale din 2020, deci pand la alegerile locale din 2020 se aplica Legea nr. 215, art. 602 are 
dispozitii finale" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotardre. 
Se inregistreaza 8 voturi "pentru" si 8 „ahlineri"( dl Andriuta G., dl Diaconu V.,d-na Dumbrava A.R., dl 

Leonte I.,d-na Lovin V.O. ,d1Matei D. L, dl Mirza V.C. i dl Papuc P). 
D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 8 "abtineri" si 8 voturi "pentru" conform Ordonantei 57 

trebuie majoritate simpla - adica jumatate plus unu din cei prezenti, in conditiile acestea proiectul de hotarare nu 
a trecut." 

D1 Primar — "proiectul nr. 2 il retrag de pe ordinea de zi"-: Project de hotarare privind completarea 
Comisiei de specialitate nr.1 "Studii, prognoze economice-sociale, buget finante, administrarea domeniului 
public si privat al Municipiului" a Consiliului Local Tecuci 

Se trece punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotArfire privind modificarea si completarea art.5, 
Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenta, altele deck cele prevAzute de art.28 
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificArile si completArile ulterioare, 
aprobat prin H.C.L. nr.258/29.12.2014. 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "daca sunt interventii?" 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 	 , 	 - 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" . 
D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 16 voturi "pentru" proiectul de hotarare a fost adoptat" 
Se trece punctul 4 al ordinii de zi: Project de holarfire privind aprobarea scoaterii din functiune a 

unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, in vederea casArii si valorificArii. 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " daca sunt interventii?" 
D1 consilier Papuc P. — "eu a avea o intervene la acest proiect i m-am uitat la centralizatorul cu 

mijloacele fixe i comisia de casare i a veni cu o propunere and se fac aceste comisii de casare sä fie cafe un 
reprezentant din partea Consiliului Local. Vad ca acuma se vine si se cere votul nostru - pai domnule eu votez 
pe ce ...trebuie sã vedem i noi i opozitia, de la fiecare partid sä fie cafe un consilier sã vedem acele valori 
pentru cã sunt valori man, de 130 milioane, 340 milioane bani vechi ma refer, la aceste valori noi trebuie sä fim 
foarte atenti cä mi sa nu ia alte cäi. Va rog sa luati alta data la cunostinta i sä propuneti i ate un reprezentant 
al Consiliului in aceste comisii de casare pentru cä sunt valori destul de man i si nu vreau ca sä dau cu 
subsemnatul pentru aceste bunuri, fiindca sunt unele pe care nu le vedem dar sã vedem acolo cà sunt pe loc o 
chestiune pentru ca stiu ce vorbesc nefiind la primul mandat." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " daca mai sunt interventii?" 
D1 Primar —"nu mai sunt interventii, pentru cã ne ducem sä aducem FAZ-ul acela care a plecat acum patru 

ani din Unitatea Militara" 
D1 consilier Papuc P. — "ce a fost nu ma mai uit in urma" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "a fost propus la casare, cã nu 1-am vazut?" 
D1 Primar —"nu, a fost furat." 
D1 consilier Papuc P. — "haideti sa nu ne mai uitam in trecut, sà ne uitam in viitor si in prezent. Cei care au 

facut greseli platesc, asa ca nu sunt probleme. Nu s-a venit niciodata in fata Consiliului cu un proces-verbal sau 
cu o estimare a valorilor materialelor care s-au casat." 

D1 Primar —"toate au valori de inventar" 
D1 consilier Papuc P. — "nu ati venit sa spuneti uite s-a colectat de la ceea ce am demolat o suta de 

milioane." 
D1 Primar —" nu s-a colectat nimic, nu s-a comercializat nimic." 
D-na Tapoi N., director economic —"in urma casarii rezulta ceva." 
D1 Primar —"demolarea de la Spital a fost facuta legal, deci nu s-a facut cu recuperare au fost doar lemne 

de foc i tabla care se gaseste la Unitatea Militara la acest moment." 
D1 consilier Papuc P. — "materialele de la Unitatea Militara uncle se duc i ce se fac cu ele?" 
DI Primar —"dornnul Papuc faceti sesizari sa vedeti aceste lucruri daca aveti senzatia ca cineva..." 

6 



D1 consilier Papuc P. — "tine cineva o evidenta?" 
DI Primar —"da, tot sä stiti ca nu se fura" 
DI consilier Diaconu V — "proiectul acesta a mai fost pe ordinea de zi, nu am vrut sä iau cuvantul pentru 

ca am spus-o si atunci dar vad cà se continua discutia. Eu cred cä in fiecare an trebuia facuta acea casare, dupa 
cum vedeti aici de exemplu televizoare din anul 1992 care trebuiau casate in 1997, 2002 discutam de lucruri 
care trebuiau facute la timpul lor. Eu sunt de acord cu o comisie de inventariere dar de anul trecut cum sunt 
multe din sculele acestea care sunt aici, masini de tocat i asa mai depute care intr-adevar au expirat in 2019 si 
trebuiau casate anul acesta. Greseala care se face acuma este ca in anii din urma inclusiv 2016, 2017, 2018 in 
care am fost noi nu s-a reusit in fiecare an sa se ajunga la zi cu inventarierea i cu casarea asa cum mi se pare 
normal, in anul in care ele expira sau in care iese din uz. Nu vad acuma cum un televizor care a iesit din uz in 
97 cumparat in 92 cu 14 lei il casam in 2020, adica este ceva care nu este corect." 

D1 consilier Cimpanu T. —" daca incercam sä indreptam un lucru, nici asta nu e bine?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "exista o comisie de casare intocmita prin martie 2017. Din 2017 

panä asfazi sau pana la sedinta de data trecuta o doamna din sala a spus cä nu s-a intrunit comisia, dar comisia 
aceea nu era in subordinea primarului de la Constanta." 

D1 Primar —"care din ele?" 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "indiferent care a fost. Asa cum a spus i domnul Diaconu nu este 

posibil ca din 97 an de an fiecare primar care a dat o Decizie pentru ca una din obligatii este sä intocmesti o 
comisie pe perioada mandatului i eu cred cä nici asta nu aparea daca nu ma insel am vazut o solicitare de la 
Prefectura pe adresele noastre -de email- transmise:prin care vi se impunea in urma unui control prin. octombrie 
sau noiembrie sä rezolvati problema cu valorificarea" 

D-na Tapoi N., director economic —"nu exista, in urma inventarierii ani de zile s-a scris in dreptul acelor 
materiale sau ce o fi ele inregistrate in contabilitate cä sunt casate, ca. ' nu mai sunt folosite insa nimeni nu a 
intrunit aceasta comisie, deci m-am chinuit cumva sä fac o curatenie i Curtea de Conturi in momentul cand 
vine imi cere ace! inventar. De cand sunt eu mi-au spus de doua-trei on ca de ce nu casez. Aceeasi problemà s-a 
intamplat si in anii din urma. Eu nu inteleg incerc sä fac i sä respect legea contabilitatii daca nu se vrea nu este 
nici o problem, eu am pus mi-am facut datoria ca director economic sä fac o inventariere cat se poate de 
corecta cu oamenii pe care i-am pus, comisia raspunde pana la urma. Acea comisie s-a intrunit nu s-a intrunit 
intr-o zi, doua, trei dureaza cä ei mai au si altceva de facut. Eu am incercat asta este munca noastra, daca nu se 
vrea sä se voteze nu este nici un fel de problema dar ne-am facut treaba i justific respectarea legii 
contabilitatii" 

D1 Primar —"doamna director, dansii au fost invatati poate cu d-na Nita fura motorina cu ordinul de 
deplasare, nu ii dau seama de dezastru pe care il 	intr-o contabilitate" 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte lone!— "domnul primar dumneavoastra ati mai facut afirmatii." 
D1 Primar —"nu domnule acestea sunt dosare pe rol, imi asum ceea ce spun." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "dumneavoastra vorbiti in exclusivitate doar de 6 sau 7 dosare 

care ar fi, exclusiv despre mandatul lui Tuchel." 
D1 Primar —"nu 1-ati vrut i girat i dumneavoastra?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "de ce nu le spuneti oamenilor i altceva ca doi ani jumate ati 

patronat impreuna acest oras, cu USL." 
D1 Primar —"eu?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "pana in 2014 PSD, consilierii PSD o parte dintre ei nu au fost 

directori la societati?" 
DI Primar —"domnul Leonte dumneavoastra vä adresati mie, adresati-vä colegilor..." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "sunteti reprezentantul PSD-ului" 
D1 Primar —"nu puteti vorbi cu mine de ceva ce eu nu am fost acolo" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "daca nu ati participat la intelegerea USL-ului, de unde stiti 

dumneavoastra daca..." 
DI Primar —"din documente contabile, din documentele Camerei de Conturi, din auditul extern." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "am vazut si eu auditul...aveti i dumneavoastra destule" 
DI Primar —"vrem sä reparam, cum spuneam un televizor sta de 14 ani si nu pot sä 11 casez?" 
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DI. Presedinte de sedinta, Leonte Tone!— "sunt niste sume colosale pe care vreti sã le scoateti din inventar 
si macar nu ati venit cu ele pe etape explicat. Cum ne putem noi justifica in fata oricui cand vii acum sã casezi 
mijloace fixe i bunuri care au fost din 94 sau 96" 

DI Primar —"pc ceea ce scrie o Directie Economica, Ii asuma director economic prin semnatura, 
dumneavoastra imi cer mu i de scuze dar comisia economica, din care cred ca nu stiu daca faceti parte, ar putea 
sä isi dea cu parerea in rest acei oameni isi asuma tot ceea ce scriu cä nu stint chiar luati din strada" 

DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "tot pe seama unui director economic de pe mandatul domnului 
Tuchel dau cu subsemnatul, desi nu eram consilier am procese desi nu eram consilier cand PSD era in USL 
am procese pentru cä a venit doamna director economic Nita si domnul primar au supus aprobarii sau aprobat 
niste chestiuni si a venit Curtea de Conturi si am ajuns in instanta. Pentru ce facem un dialog? aducand niste 
acuzatii pe care nu stiu daca le puteti proba cu niste hartiute pe care scrie niste lucruri, veniti cu o hotarare 
judecatoreasca si mai vorbim. intindem un proiect de hotarare pe niste discutii care nu aveau sens ca sä aducem 
niste acuzatii care nu Ii au rostul. Este punctul meu de vedere din 2017 si pand astazi sau decembrie cand ati 
propus prima data eu cred cä se puteau lua televizoarele acelea de 14 lei de care a facut referire colegul i putea 
fi facut in 2017, o parte, o parte in 2018,0 astazi discutam de o suta - cloud sute milioane lucruri care erau, nu 
venim acuma cu tin miliard Si nu stiu cat sä le scoatem." 

DI Primar —"sistemul economic care s-a mers pe administratia precedenta a fost un amalgam teribil facut 
si girat de Care dumneavoastra, nu neaparat de dumneavoastra domnul Leonte, de dumneavoastra i acum daca 
o directie economica vrea sa faca lumina in ceea ce a gasit. Sunt oameni in Primarie care au bunuri pe inventar 
bunuri de. zeci de milioane 	 asa ceva? pomind de la clante:la tab1ouri.-Nu vä dati seama ce. a - 
fost aici, and venim sa facem lumina dumneavoastra imi spuneti mie cä avem treaba cu USL sau cu altceva." 

DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "sä nu uitati..." 
DI Primar —"vorbim din punct de vedere profesional, a unor oameni care vor intr-adevar sä Li faca 

meseria, timpul cand si-au terminat acest inventar a fost cand a fost. Ganditi-vä la ce am gasit in urma i noi 
niciodata nu ne-am plans de dezastru pe care 1-am primit si am stat cuminti in banca noastra si am putut sä 
venim in fata oamenilor cu atatea realizari, i sunt realizari." 

DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "sa nu uitam cã inainte de mandatul 2012-2016 a mai fost un 
primar care a fost opt ani Primar i putea i acela sa faca casare si nu a facut. Ce vind avem noi?" 

D1 Primar —"vreti sä facem lumina' din punct de vedere economic?" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu ati facut-o intr-o ordine care sä nu trezeasca suspiciuni, este 

parerea mea" 
DI Primar —"co sä nu mai trezeasca suspiciuni atunci comisia economica din cadrul Consiliului Local sä 

vind sa verifice toate documentele facute i stranse de cei de la contabilitate" 
D-na Tapoi N., director economic —"comisia s-a intrunit si au documente in spate." 
D1 consilier Papuc P. — "uncle sunt doamna director?" 
D-na Tapoi N., director economic —"domnul Papuc veniti vi..." 
D1 consilier Diaconu V. -"da de ce sä venim? Dumneavoastra nu ati venit la comisia economica si in 

intampinarea noastra sa ne explicati cä poate erau altfel lucrurile." 
D-na Tapoi N., director economic —"nu am stiut." 
DI consilier Doscas C. — "a fost invitata la comisia economica?" 
DI consilier Diaconu V. -"de data aceasta nu" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 8 voturi "pentru" si 8 „abtineri"( dl Andriuta G., dl Diaconu V.,d-na Dumbrava A.R., dl 

Leonte I.,d-na Lovin V.O. ,d1Matei D. L, dl Mirza V.C. si dl Papuc P). 
D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 8 "abtineri" si 8 voturi "pentru" proiectul de hotarare nu a fost 

adoptat" 
Se trece punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind inchirierea, prin licitatie publica, a 

terenului arabil aflat in proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci in anul 2020. 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " daca sunt interventii? Eu am gasit legate de aceste terenuri, am 

gasit prin documentele de pe vremea cand eram eu consilier, in mandatul trecut, un inventar al terenurilor de 
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inchiriat valabil in 2009 si m-am uitat ca terenul pe care il supuneti dumneavoastra, solicitati spe a fi inchiriat 
nu se regaseste deloc in inventarul acesta." 

D1 consilier Diaconu V. -"spuneti despre ce este vorba pentru ca nu am inteles" 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "suprafata de astazi nu se regaseste in inventarul acela" 
D-soara Secretar General, Fotache V. -"sunt contracte de inchiriere care sunt in derulare, acestea sunt cele 

care nu au nici o forma de administrare ..." 
D1 consilier Diaconu V. -"acestea sunt cele expirate" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "aid i discutam despre un inventar a suprafetelor —"teren arabil 

inchiriat" din 2009" 
DI consilier Diaconu V. -"care este total?" 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "suprafata totala este cam marisoara, nu este facut un total" 
DI Primar —"seful Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat o sä ne explice" 
D1 Gradea L., sef serviciu SADPP- "ati spus corect inchiriat, acestea sunt suprafete pe care nu le-a dorit 

nimeni pana acum" 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "asa cum am banuit este terenul de cea mai proasta calitate pe 

care an de an nu 1-a dorit nimeni sä-1 ia, nici acum nu se stie dacä o sä-1 ia cineva." 
DI consilierAndriuta G. — "ne puteti spurie cum au fost aceste terenuri inchiriate/neinchiriate, pajisti ce au 

fost?" 
D1 Gradea L., sef serviciu SADPP- "arabil" 

:Di Primar-vorbim.de. teren-arabitv,a.explicat foarte.clar.sunt suprafete de teren de o.mai proasta calitate - - 
si nu neaparat de o proasta calitate ci pozitionarea nu este una extraordinard i lumea nu 1-a dorit" 

DI consilier Papuc P. — "este parnantul argilos" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 16 voturi "pentru" hotararea a fost adoptata." 
Se trece punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotarfire 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". 

DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " daca sunt interventii?" 
D1 Diaconu V. — "nu stim despre ce cheltuieli este vorba si am vrea i noi o documentatie referitor la ce s-

a intamplat cu proiectul acesta Sansa T, ce cheltuieli s-au facut pe ce grupe cum, care sunt eligibile care nu sunt 
eligibile. Macar cer pentru data viitoare sa fim informati. Eu unul sunt foarte dezamagit de exemplu pentru cä 
am votat un project in care o anumita cladire trebuia reabilitata i toata zona aceea, respectiv cladirea care a fost 
a Liceului Agricol dupa care s-a modificat Si se face o mica constructie in curtea Gradinitei nr. 17, daca nu ma 

sau s-a facut deja. Am vrea sa stim i noi ce valori sunt, cum sunt pana atuncea o sä ne abtinem la acest 
proiecte. Nu inteleg de ce retroactiv trebuie sä dam la o hotarare mai veche de acum doi ani." 

D1 Primar —"dar nu este retroactiv" 
D1 consilier Diaconu V. -"nu-i? Da cum daca revenim la o hotarare din 2016 sä aprobam niste cheltuieli 

neeligibile, eu asa o interpretez. Nu stiu care sunt aceste cheltuieli" 
DI Primar —"proiectul nu este finalizat" 
D1 consilier Diaconu V. -"pana la ora aceasta cat sunt cheltuieli neeligibile? Puteti sä ne precizati care sunt 

cheltuielile neeligibile?" 
D-na Rodica C., sef Birou Fonduri Europene —" la Sansa 85 mu" 
D1 consilier Diaconu V. -"ce include? De ce trebuie sa le votam acum? Ce includ am vrea sä stim pana 

atunci asta este. Multumim!" 
D1 Primar —"trebuie sä faceti un raport pentru data viitoare cu privire la cheltuielile neeligibile pe fiecare 

proiect, pe fiecare activitate care s-a desfasurat pe fiecare proiect..." 
D1 consilier Diaconu V. -"sä vedem si noi pand la urma ce inseamna Sansa T" 
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D1 Primar —"cele care s-au facut spus cele care s-au facut i foarte important asa cum spunea domnul 
Diaconu cladirea de la fosta proprietate a Liceului Agricol de ce nu s-a mai facut investitii acolo pe project i s-
a facut acea constructie modulard in curtea Gradinitei nr. 12" 

DI consilier Diaconu V. -"12 este? " 
D1 Primar —"da, 17 este cea din zona " 

D1 consilier Leonte I.-"cand s-au semnat contractele, pe proiectul acesta Sawa T nu se stia de 
oportunitatea existentei unor cheltuieli neeligibile?" 

DI Primar —"daca nu ma insel acolo undeva in proiect spune ca cheltuielile neeligibile vor ramane in 
sarcina beneficiarului care este UAT Municipiul Tecuci, daca spun bine." 

DI consilier Diaconu V. -"atunci de ce trebuie sa mai facem acuma. De ce trebuie sa mai dam hot -at-area 
aceasta?" 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "eu cred cA asa cum a fost stabilita valoarea contractului, cred cA 
trebuia stabilita i valoarea cheltuielilor neeligibile." 

DI consilier Diaconu V. -"care este sensul hotararii acesteia daca exista." 
DI Primar —"vorbim de proiecte pe capital uman a caror verificare este destul de subiectiva, este destul de 

greu..." 
DI consilier Diaconu V. -"depinde pe ce s-au cheltuit i banii, daca nu s-a respectat" 
DI Primar —"banii ii dam noi si dupd aceea Ii recuperam." 

_ . 	DLconsilier•Diaconu V. -7'nu trebuia sa_respectati.strict proiectulTde cheltuielile neeligibilexorbim" 	. - 
DI Primar —"s-a respectat, numai cã cei de la UIR au avut o alta parere, un alt punct de vedere, am avut n 

discutii jar parerea lor a ramas clar si de nemodificat si acele cheltuieli au trecut in neeligibilitate. V-am spus 
sunt proiecte pe capital uman, nu au mai fost niciodata la Tecuci proiecte pe capital uman jar verificarea lor este 
destul de subiective. 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 7 voturi "pentru" si 8 „abtineri"( dl Andriuta G., dl Diaconu V.,d-na Dumbrava A.R., dl 

Leonte I.,d-na Lovin V.O. ,d1 Matei D. L, dl Mirza V.C. i dl Papuc P), jar d-na consilier Dumitriu Gina nu 
participa la deliberare 

D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 8 "abtineri" si 7 voturi "pentru" i d-na Dumitriu nu a 
participat la vot proiectul de hotarare nu a fost adoptat" 

Se trece punctul 7 al ordinii de zi: Project de hotarfire 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 Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii i pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si 
formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri 
integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii i inclusiva a grupurilor vulnerabile 

DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " daca sunt interventii?" 
D1 consilier Diaconu V. -"interventiile sunt la fel." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 8 voturi "pentru" si 8 „abtineri"( dl Andriuta G., dl Diaconu V.,d-na Dumbrava A.R., dl 

Leonte I.,d-na Lovin V.O. ,d1 Matei D. L, dl Mirza V.C. i dl Papuc P). 
D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 8 "abtineri" si 8 voturi "pentru" proiectul de hotarare nu a fost 

adoptat" 
Se trece punctul 8 al ordinii de zi: Project de hotarfire ptivind aprobarea incheierii unui contract de 

servicii de asistenta si reprezentare juridic*/ 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— " dä citire proiectului de hotarare. Daca sunt interventii? A vrea 

s'a" spun eu pentru cei din said cand era domnul Samir si facea afirmatii cã nu stiu ce afaceri este intre Primarie 
sau Consiliul Local si domnul Francu, vad ca a ramas un domn acolo, deci s-a castigat un proces cu Romlluxul 
de ceva... " 
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D1 Primar —"nu, haideti sa nu facem afirrnatii am vazut pe retelele de socializare cä deja au considerat cä 
procesul a fost castigat. Nu, mai exista o singura cale de atac, ei au facut contestatie in continuare i consideram 
cã este bine sä mergem pe mana aceluiasi avocat, cunoaste foarte bine speta si mai ales cä are cloud castiguri in 
acest proces. Nu putem acuma sa schimbam..." 

D1 consilier Papuc P. — "este bine cã a acceptat" 
D1 Primar —"sä stiti cã noi avem o relationare corecta vizavi de toti cei care vor sa faca ceva pentru Tecuci 

sj domnul avocat chiar a demonstrat ca. vrea A. fie alaturi de oras prin atitudine, prin cunostinta" 
D1 consilier Diaconu V. -"si prin pret, unii au cerut preturi foarte man i si s-au dus pe la Galati aicea si au 

cam pierdut procesele" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 2 „abtineri"( d-na Lovin V.O. i dl Mirza V.C.). 
D-soara Secretar General, Fotache V. —" cu 2 "abtineri" si 14 voturi "pentru" hotararea de Consiliul Local 

a fost adoptata" 
Se trece punctul 9 al ordinii de zi: intrebari, interperari, petitii. 
D1 consilier Diaconu V. -"eu propun sä ludm informarile acelea cu Curtea de Conturi, pentru cä i eu 

vreau sä spun ceva, daca ne apucam o sä spuneti cä nu s-au discutat pe urma" 
DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "il rugam pe domnul Primar daca vrea sä ne spund ceva despre: 

- Adresele nr. 74317/ 24.12.2019 si 4392/15.01.2020, inregistrate la U.A.T. Municipiul Tecuci, privind 
modul de•indeplinire. a masurilor dispuse.prin decizie (Raport.de follow-up),nr -7248111-3.12.2019. 

- Adresa nr.68698/29.11.2019, inregistrata la U.A.T. Municipiul Tecuci, privind modul de indeplinire a 
masurilor dispuse prin Scrisoarea nr.2/AP/25.06.2018 (Raport de follow-up)..." 

DI Primar —"eu nu sunt foarte de acord cu modul cum sunt prezentate dat find faptul cä ramaneti de 
fiecare data cu o imagine destul de ingusta, sä spunem asa, vizavi de masurile pc care le face Camera de Conturi 
vizavi de ceea ce doresc dansii sa afle in umra corespondentei si a auditului pc care il fac i yin destul de des. 
Dat find faptul cä ei cumuleaza intr-o singurä masura mai multe spete, amesteca tablourile cu spectacolele si tot 
felul de chestii de genul acesta mai avem de dat documente cu privire la acele constructii in Cimitir si cred cä o 
sa vina undeva pe 30.04, daca nu ma insel, doamna director sä vedem cum rezolvam un numar destul de 
important de lucrari in cimitir facute fara documente in perioada trecuta." 

DI. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "am vazut ca este un Raport —Decizia nr. 17 in care sunt trecute 
acolo niste masuri realizate sau realizate partial inclusiv din 2012, 2010,2011, deci nu aruncati raportul acesta 
doar pentru perioada 2012-2014 cã mai sunt i altele" 

D-na Tapoi N., director economic —"in Decizia nr. 17 intr-adevar este de pe perioada noastra in care sunt 
patru masuri: una a fost inchisa cu impozitul pe profit unde noi trebuia sa dam in jur de 20 miliarde vechi si am 
castigat la Curtea de Conturi Bucuresti si mai sunt trei masuri una e cu norma de hrand care pot sä recuperez 
mai sunt cloud masuri interpretate i acelea..." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "eu nu vorbesc de mandatul domnului Primar." 
D1 Primar —"nu, dar sunt masuri." 
D-na Tapoi N., director economic —"eu vorbesc de decizia , imi dati voie i mie cä i eu raspund in fata 

Curtii de Conturi, vorbim de Decizia nr. 17 care este pe perioada noastra i sunt patru masuri si chiar daca se 
intampla sa plec in iunie vor ramane cele trei masuri, pe cand eu cand am venit au fost 38 de masuri. Eu nu spun 
neaparat cä este cineva vinovat dar erau niste masuri scrise dar noi am incercat sa i inchidem din ele i vä dau 
un exemplu — trotuare Cuza Voda care au fost inchise prin colaborarea cu cei de la Curtea de Conturi si prin o 
evidenta luata de la Investitii prin care chiar au demonstrat cä nu a fost prejudiciu. Ne straduim si nu este usor 
de lucru cu dumnealor" 

DI Primar —"trotuarele de pe Cuza 
D-na Tapoi N., director economic —"trotuarele de pe Cuza Voda era vorba de 84 de mu i de lei si a fost o 

eroare materiala care timp de patru ani de zile, controlul a fost in 2014, nu a sesizat nimeni cä este o eroare 
materiala in deviz si in situatia de lucrari. Uitati nor avem obligatia sä implementam aceste masuri, sä dam in 
judecata i sä demontam acea masura. Chiar ne stracluim sa facem lucrurile sa fie bine nu neaparat pentru cineva 
anume." 
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Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "Cu Curtea de Conturi lucrez i eu istiu modul lor de lucru. in 30 
de ani de cand exista democratia la Tecuci, pared ar fi fost doi ani i jumatate Tuchel i cu ceilalti doar ei 
treizeci de ani, la asta ma refer." 

D1 Primar —"din 38 de masuri haideti sä taiem 8 si sä spunem ca sunt de la Finkelstain, dar 30 de masuri 
nu sunt putine." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu sunt putine este foarte drept, dar sunt masuri din perioada 
2012-2014 ale unor societati unde directorii erau pusi de PSD care tot in mandatul lui Tuchel se duce... Mai 
discutam de rapoartele acestea? Nu o vad pe doamna director de la CUP, v-am rugat data trecuta i ati notat pe 
un biletel pozitia dl Iordache Viorel de pe o strada nu a-ti rezolvat-o." 

D1 Primar —"eu Va. spun O. este rezolvata" 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "eu 1-am intrebat pe om si mi-a spus cä nu s-a intamplat nimic, 

asta este drept acum vreo cloud saptamasni. Mai am o intrebare ca interpelare a vrea sä II intreb pe domnul 
Primar daca angajatii Politiei Locale au drepturile salariale conform Regulamentului de Organizare si 
Functionare al politiei Locale si conform..." 

D1 Primar —"asa cum v-a anuntat membrii dunmeavoastra care fac parte din Politia Locala si noi le-am dat 
papicä si be cream toate conditiile sa aiba un serviciu cat mai placut in cadrul Politiei Locale vreau sä vä spun cä 
suntem in negocieri cu acestia vom discuta toate problemele cu iz financiar daca exista si mai ales salarial, le 
rezolvam pe cale amiabila in urma unor discutii pe care o sä be avem, le-am avut i o sä mai avem, cu 
reprezentantii Politiei Locale asa cum vom avea inclusiv cu cele doua sindicate din Primarie unde i aici sunt 

..probleme: Ideea afostfoarte clara side unde.au  plecataceste discutii salariile•raman la niveluLanului.2019,-daca, 
vrem intr-adevar sa facem ceva in orasul acesta. Dacä gandim doar la importanta venitului nostru lunar atunci 
va fi foarte greu sa putem duce la capat ceea ce ne-am propus in ceea ce privesc investitiile. Vom analiza sä 
vedem si Hotararea de Guvern care va fi pe 12 februarie cu privire la cei care detin cumul de pensie si salariu, 
sä vedem este un factor important pana la acea data nu ne putem pronunta, dar cu siguranta o sà vä spun cä o 
vom rezolva problema salariala care exista. Cei de la Politia Locala nu au pretentii extraordinare, eu cred Ca ei 
v-au i informal ca din punct de vedere al utilarii, a echipamentului sunt, am curajul sa. " spun, poate peste Politia 
Municipala la un anumit moment." 

Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu am stiut ca domnii care lucreaza la Politia Locala sunt 
membrii de partid." 

D1 Primar —"mai yin pe la dumneavoastra pe acolo." 
Dl. Presedinte de sedinta, Leonte Ionel— "nu cred, nu am vazut nici unul" 
D1 consilier Diaconu V. -"eu am cloud intrebari, dar mai ample, am trecut pe strada Feroviari i sunt multe 

comentarii referitor la aceasta strada care a fost decopertata si este intr-o stare jalnica si a vrea sa tiu cine 
trebuie sä o execute, care este termenul i acelasi lucru v-am intrebat ceva timp in urmä si despre Matei Basarab 
acolo unde au lucrat angajatii de la apa canal, contractul find Apa-canal cei de la Rotary care a ramas i acum 
strada aceea, legatura cu Bulevardul, un dezastru. in ultimul timp dat find faptul cä zapada nu a mai acoperit 
nici o groapa sunt niste gropi enorme. fiu ca probabil asteptati bugetul local dar probabil cã pana atunci putem 
merge pe a doisprezecea parte din bugetul anului trecut i a vrea sa tiu daca aveli in plan si in program sa. " 
astupam gropile. A doua a vrea sã fac referire la proiectele pe care le-am votat in Consiliul Local ma refer aici 
la Scoala nr. 10, Stadion, Sediul Primarie i asa mai departe in ce stadiu de implementare sunt. Sunt multe pe 
hartie dar incepute nu cred ca." a inceput nici una, dar a vrea sastiu daca sunt...la toate proiectele care sunt 
aprobate care este stadiul lor, daca acum puteti face o prezentare sumara poate i una scrisa la proxima sedinta 
de consiliu." 

D1 Primar —"Cuza-Voda, o luam de la coada la cap, Cuza Voda a fost impartit proiectul in trei tronsoane 
pana la intrare in Tecuci, cel care a fost finalizat, intre poduri.." 

D1 consilier Diaconu V. -"a Consiliului Judetean" 
D1 Primar —"UAT Municipiul Tecuci are 1000 m la acea suprafata de teren, cä am facut i noi i Consiliul 

Jude-lean noi am avut de la Matca la Tecuci un tronson de 1000 m si 1-am impartit in trei tronsoane. Cuza Vodä 
in trei tronsoane primul tronson de 1000 m a fost finalizat, avem intre cele cloud poduri al doilea tronson in 
suma de 2,8 milioane de lei, acum pe bugetul consiliului judetean ei ne-au sprijinit financiar i cu primul 
tronson pentru cã face parte din drumul judetean Tecuci-Matca care tine exact pand aici la rondul de la 
Romtelecom, ne vor sprijini din nou dansii pentru tronsonul cel mai important." 
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DI consilier Diaconu V. -"este licitatie?" 
DI Primar —"la acest moment a fost atribuitä s-a retras de la atribuire firma care a castigat se poate ca in 

momentul in care avem finantarea lucrarile pot incepe in maxim o sdptdmanä din punct de vedere legal. La 
Feroviari cred cä in aceasta zi statia de asfalt a fost pornitd, dat find faptul cä aceastd statie functioneazd 
noaptea pentru a ajunge la o anumitd. temperaturd. Cred ed podul a fost astazi ineeput s-a incercat o asfaltare a 
podului care tine pe Feroviari, partea mai proastä este cä sdptamana viitoare Rotary infra cu schimbarea 
conductelor de apd i apd uzatd pe strada Feroviari." 

DI consilier Diaconu V. -"de ce s-a decopertat? asta este intrebarea tuturor" 
D1 Primar —"ea a fost decopertata in luna decembrie calculand cä Rotary nu va intra acolo, sincer Vä spun 

eä am stiut cd. Rotary se va retrage din acest proiect va pleca pentru cä i organizarea de santier de la iesire din 
oras a fost cam linistitd, si-au luat toate echipamentele de acolo, jar sdpfamana viitoare vor veni indieni am 
inteles echipe de indieni la Tecuci si nu numai in tot judetul Galati. Ei vor intra acolo pe Feroviari i vor 
decoperta in intregime strada pentru cä sunt douäsanturi man dimensiuni acolo. Va dati seama Ca nici noud nu 
ne convine." 

D-na consilier Lovin V.0.-"este inclus i podul peste Tecucel?" 
DI Primar —"da, eu cred cä astazi sau maine podul va fi rezolvat haideti sä ne intoarcem la partea tehnied 

aceastd statie trebuie inedlzitä sä ajungd la 180 de grade temperatura asfaltului care pleacd din statie... Cam 
acesta este motivul de ce nu se asfalteaza pentru cä pe multe strazi de pe PNDL i ma refer in cartierul Posta, 
Criviteni dej a stratul de linodil existd, el nu asteaptd decat un strat de egalizare i dupd aceea asfaltul cu Inca 

- 	cele•doua. straturi ale lui eel 	uzurd sibinder".•. 	 _ 	_ 

DI. Presedinte de sedintd, Leonte Ionel— "a decopertat altcineva? Nu cel cu statia" 
DI Primar —"cel cu statia a decopertat " 
DI. Presedinte de sedintd, Leonte Ionel— "ar fi trebuit ca in momentul in care avea la 180 °  sä trimitä sä 

decoperteze i cat venea masina de la Constanta cu bitum, in ghilimele de rigoare, cd nu venea de aici din 
Tecuci... dar noi ne-am obisnuit mai intai decopertdm Ii Idsam pe fraieri sä Ii rupd picioare, maini, masini,tot 
dupd aceea gasim o solutie, nu este specified Tecuciului i mandatului acesta este specified situatia in marea 
majoritate a Moldovei " 

DI Primar —"la Primdrie luerdrile vor incepe undeva cam peste douä saptamani" 
D1 consilier Diaconu V. -"licitatd.?" 
DI Primar —"da" 
DI consilier Diaconu V. -"ce firma a castigat?" 
DI Primar —"din Bucuresti, dar nu mai stiu. La stadion noi suntem cu cei de la CNI asteptam sä fim 

chemati pentru semnarea finantarii am trimis toate documentele pe care mi le-au cerut, s-a intamplat ceea ce s-a 
intamplat, nu ne-a mai solicitat nimeni absolut nimic. Am sunat catre Ministerul Dezvoltarii ni s-a spus cä o sä 
fim sunati, avem autorizatia de desfiintare. La Scoala nr. 10 la monumentul istoric suntem in pregatirea 
caietului de sarcini, lucrarea este destul de mare va trebui sa o faca firme specializate in monumente istorice, o 
lucrare de 11,2 milioane de lei" 

DI consilier Diaconu V. -"o sä fie scoasa la licitatie?" 
DI Primar —"da, se luereazä la caietul de sarcini acum dat find faptul cd nu este o lucrare simpla. Celelalte 

cloud proiecte Sala de spectacole i corpul doi al Scolii nr. 10, anvelopare - reabilitare termied, trebuiesc 
reactualizate proiectele dat find faptul cä prin Ordonanta 114 stiti cä nu mai era ca in devize se va reactualiza 
au fost scoase de cloud on la licitatie, nu a venit nimeni la licitatii nici mdcar nu au cerut Iämuriri. Vom ajunge 
la cei de la Minister si atunci vom lua o hotarare impreund cu cei de la fonduri." 

DI consilier Bulhac C. -"domnule Primar, in numele mai multor cetkeni de pe Aleea Vasile Alecsandri 
vreau sä va aduc la cunostintd o problema careia ne-am don sä avem i o solutie cat mai rapida i anume: noi in 
Municipiul Tecuci avem de la apd-canal Galati o echipd care se ocupd cu desfundarea retelei menajere. Aceastd 
echipd îi are locul de intalnire, de prezenta la fosta centrala 4 care trei sferturi s-a vandut si a rams partea unde 
erau fostele pompe ale vechiului sistem a ramas a lor. Cei 8-10, nu i-am numarat, se adund acolo dimineata pe 
la pranz yin acele vidanje mai stau, pleacd. Ei neavAnd o toaletd in interior vizavi de usa pe care intrd este o 
imprejmuire cu gunoiul menajer care este folosit de aceia drept un WC." 

D1 consilier Diaconu V. -"si vidanjele stau rdu acolo." 
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DI consilier Bulhac C. -"da, se urca pe trotuar II deformeaza, yin caste cloud ()data. Nu sunt putini opt sau 
zece, unul dintre ei sta chiar permanent acolo folosind acel spatiu drept WC public vreau sä vä spun ducandu-te 
cu gunoiul...in masura in care puteti sail contactati pe domnul director de la apa..." 

D1 consilier Diaconu V. -"ar trebui retrase inclusiv vidanjele acelea." 
D1 consilier Bulhac C. -"ei ar trebui sä Ii faca o toaleta acolo in interior pentru ca vine vara i va mirosi 

groaznic." 
DI Primar —"nu mi s-a zis niciodata lucrul acesta, dar o sa gasim o solutie." 
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Prqedinte de edinta", 	 Secretar General al U.A.T. Municipiul Tecuci, 
Leonte ionel 	 jr. Fotache Valerica 
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