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PROCES - VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA 

08.04.2020 

kcheiat astäzi, 08.04.2020, In cadrul §edinjei extraordinare de IndatA a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care are bc prin video-conferinta, orele 1600. 

Sedinla Consiliului Local de astäzi este Inregistratä audio-video. 
Dna Presedinte de sedintä, Diaconu Petronela Monica - "declar deschise lucrärile sedintei de astäzi si dau 

cuvântul domnului Secretar sä facä prezena" 
Domnul Secretar General, Boran G - "Bunã ziva! sunt prezeni 16 consilieri din totalul de 18 consilieri 

locali In flinctie. Lipsete domnul consilier OancA Samir Vasile, jar domnul consilier Papuc Petru flu s-a putut 
conecta" 

DiPre.dintedesedintä;Diaconu P M.ati ait la: mapä procesuhverbai de la edin,adin 3.1 .03:2020 . .. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la §edinja din: 31.03.2020. 
Se Inregistreazä 14 voturi "pentru" si 2 "abtinere"(dl consilier Diaconu V. si dl consilier Matei D.L..- nu au 

participat la acea edin). 
Dna Preedinte de sedintd, Diaconu P.M.— dä cuvntul domnului Primar pentru a da citire Dispoziiei de 

convocare a sedintei de astäzi. 
DI Primar - "Bunä ziva!, da citire Dispoziiibor de convocare nr. 240/ 08.04.2020, cu urmàtorul proiect de 

hotarâre: 
Proiect de hothrâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul 

Tecuci, prin suplimentare de venituri proprii pentru alocarea de sume necesare combaterii si prevenirii COVID-
19." 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la unicul punct al ordinii de zi: Project de hotärâre privind rectificarea bugetului centralizat 

de venjturj si cheltujeli a! U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri proprii pentru alocarea 
de sume necesare combaterii si prevenirii COVID-19 

Dna. Preedinte de sedintd,Diaconu P.M.—" dacã vrea cineva sa spunä ceva ." 
DI consilier Diaconu V. -" as vrea sã spun si eu ceva. In primul rand, vreau sä Intreb dacä Centrul de 

carantinà de la Obor este a Consiliului Local sau a Consiliului Judetean si In cazul acesta vreau sä-1 Intreb pe 
domnul Primar: dacä este a Consiliului local ulterior se pot deconta cheltuielile? Acolo yin numai tecuceni sau 
din toatä zona? Cum este organizat cä flu stiu exact." 

DI Primar —"spaiile de la Obor sunt ale U.A.T. Municipiul Tecuci. Noi 1-am pus gratuit spaiul la 
dispoziia Direciei de Sänàtate Publicã si Prefecturii. Acobo vom avea decontäri doar din punct de vedere al 
alimentelor si a contractebor pe care noi le Incheiem cu cei care ridicä gunoiul , dezinfectie." 

DI consilier Diaconu V. -" ma refer la ce am cumprat acolo (prosoape), ce este pe rectificarea aceasta. 
Ulterior se vor face decontäri sau rämãn In sarcina..." 

DI Primar —"totul se spala si se refolosete pentru ciclurile care yin, doar dezinfecie, gunoi si alimente." 
DI consilier Diaconu V. -" dar putei sä ne spuneti acum, la ora actualà, cite persoane sunt cazate si de 

unde provin?" 
DI Primar -" sunt 17 persoane la Obor, nu sunt din municipiul Tecuci, au fost aduse duminica trecutä la 

orele 24, cred." 



DI consilier Diaconu V. —" nu trebuie pastrate locurile acestea pentru cei din municipiul Tecuci, eventual 
sau cum?" 

D1 Primar —"nu, pentru cä i foarte multi cetateni din municipiul Tecuci sunt in carantind in Galati. Nu 
decidem noi, cei de la I.S.U. ni i-au adus i Jandarmeria in baza Deciziei domnului Prefect. Trebuie specificat cä 
In project se regasesc i banii pe care ii vom avea repartizati in special pentru Spitalul "Anton Cincu" 1,5 
milioane primiti din fondul de rezerva al Consiliului Judetean prin domnul Fotea." 

Dna Presedinte de sedinta, Diaconu P.M. —"este cred cä urgenta ca acesti bani sä ajunga la spital." 
D1 Primar —" nu ne-a lasat la greu, acesti bath sunt pand la 31.12.2020." 
Dna Presedinte de sedinta, Diaconu P.M. —"pand la sfarsitul exercitiului bugetar." 
D1 Primar —"exact" • 
DI consilier Martin C.M. —" domnul Fotea de la ce partid face parte?" 
D1 consilier Diaconu V. —" cä tot facem politicä, eu spun de 4 ani cä nu a dat nici un ban la Spitalul 

Tecuci. Desi am fost si in Consiliul de Administratie si am mai spus-o: niciodata nu au dat bath, desi nu 
deserveste numai locuitorii municipiului Tecuci. Cam tarziu, dar sunt buni i acum." 

DI Primar —" Spitalul "Anton Cincu" este o parte din U.A.T. Municipiul Tecuci." 
D1 consilier Diaconu V. —" stiu foarte bine, dar nu deserveste numai..." 
DI consilier Militici G. —" bine cä a dat si acuma." 
DI consilier Diaconu V. —" vad cä o dati in politica' in loc sa. discutarn ..." 
DI Primar —"aveti senzatia cä Consiliul local este cumva o organizatie apolitica?" 
DL consilier Diaconu,V. '! nu,,dat nici Consihul Judetean nu este. apojitic,si a aprobat Consiliul Judetean 

nu domnul Fotea." 
D1 Primar —"da, Consiliul Judetean la propunerea domnului Fotea." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 16 voturi "pentru". 
Nemaifiind alte discuii, presedintele de sedinta declard inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Presedinte de sedinta, 	 Secretar General al U.A.T. MunicipiutTecuci, 
Diaconu Petronela Monica 	 Borsan Gorge 
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