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PROCES - VERBAL 
SEDINTA ORDINARA 

16.07.2020 

Incheiat astàzi, 16.07.2020, In cadrul edintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
bc prin videoconferinta, orele 14 00 . 

Sedinta Consiliului Local de astäzi este Inregistrata audio-video. 
Când domnul Secretar a strigat prezena, s-au conectat si apoi s-au deconectat de la sedintd domnii 

consilieri: Andriutä G. si Papuc P. 
Domnul Secretar General, Boran George - face prezena nominal astfel : "Andriutä G. - absent 

nemotivat; Buihac C. - prezent; CImpanu T. - prezent; Croitoru C. - prezent; Diaconu V. - absent nemotivat; 
Dosca C. - prezent; Dumbravà A.R. —absent nemotivat; Hulea M.- absent nemotivat, Dumitriu G.G. —prezent; 
Martin C.M. —prezent; Matei D.L. —prezent; Militici G. —prezent; Mlrza V.C- absent nemotivat; Oancä S.V. - 
absent nemotivat; Papuc P. —absent nemotivat si Popa N. - prezent ." 

Domnul Secretar General, Borsan George - Din 16 In functie avem 6 absenti, domnului Diaconu V. 
Incetându-i mandatul de consilier local prin Ordinul nr.280/13.07.2020. 

"Sedinta de astAzi este statutarã. Inainte de a incepe sedinta vreau sA anunt cà am primit de la Institutia 
Prefectului, Ordinul nr.2 80/13.07.2020 prin care se constatä Incetarea de drept, Inainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier local a! domnului Diaconu Vasile. 

Asadar Incepând cu aceastä sedintd domnul Diaconu Vasile nu mai este consilier local, iar cvorumul va fi 
de 15 consilieri In functie  minus 5 absenti, caci domnul Diaconu Vasile nu mai este prezent." 

DI Preedinte de sedintd, Clmpanu T -" Domnule Secretar, multumim, Inelegem cA deocamdatä avem 15 
consilieri In functie,  declar deschise lucrarile sedintei de Consiliu Local, supunând la vot procesul-verbal al 
sedintei anterioare. 

Domnul Secretar General, Boran George— "Unanimitate de voturi ,,pentru". 
DI Preedinte de sedintd, Cimpanu T -" IncA o datA informez colegii cA in momentul de fatA  suntem 15 

consilieri in flinctie, drept pentru care sedinta de astAzi este statutarA, dând cuvântul domnului Primar pentru a 
citi ordinea de zi cu punctul de completarte. 

DI Primar —"BunA ziva! Vreau sa aduc la cunotinta domnilor consilieri Ordonanta de UrgenA 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.141 alin.2, prezena consilieribor la comisii este obligatorie, bar la 
art.233 sunt preväzute sanctiuni  pentru consilierii care nu se prezintA la comisii si absenteazA In mod repetat de la 
edintele de Consiliu. La lit.e este prevAzut In Codul Administrativ exluderea temporarA de la 1ucrrile 

Consiliului Local si la comisii, prin hotArâre de Consi!iu Local se poate face acest lucru, pe o perioadA de 2 luni. 
Eu vreau sA fac apel la cei care i-au câtigat dreptul de consilier prin votul cetAtenibor Municipiului 

Tecuci Si Ii invit sA participe la lucrArile Consiliu!ui Local chiar dacä existA majoritate din partea unui partid sau 
unei aliante, este corect, este democratic, sA-i exprime punctele de vedere si au obligaia fatA de oamenii care 
i-au trimis In Consiliub Local sA be ducA mai departe mesajul br. 

DI Primar - dA citire Dispozitiei de convocare nr. 408/10.07.2020 si Diospoziiei de completare a 
ordinei de zi nr.417/16.07.2020, cu urmAtoarele proiecte de hotArâre: 

1. Project de hotArâre privind constatarea IncetArii de drept Inainte de termen a mandatului de consilier 
local al domnubui Hubea MiticA. 

2. Project de hotArâre privind validarea mandatubui de consilier local a! domnului Voinea lonut. 
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3. Project de hotArâre privind completarea Comisiei de specialitate nr.2 "Organizarea si dezvoltarea 
urbanisticä, realizarea lucrärilor publice, protectia mediului Inconjurätor, conservarea monumentelor istorice si 
de arhitecturä". 

4. Project de hotArâre privind revocare H.C.L. nr.23/1 9.03.2020 privind alegerea viceprimarului 
Municipiului Tecuci, Judetul Galati. 

5. Project de hothrâre privind modificarea anexelor la H.C.L. nr.10/03.03.2020 privind aprobarea 
Programului de actjvitäti culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. 

6. Project de hotàrâre privind modificarea H.C.L. nr.53/20 13 privind aprobarea modaljtäilor de premiere 
a cuplurilor care au Implinit 50 de ani de cäsãtorie. 

7. Project de hotàrâre privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat a! U.A.T. Municipiul 
Tecucj pe trimestrul 11 2020. 

8. Project de hotärâre privind acordarea avizuluj si reconfirmarea Imprumutului In valoare de 30.000.000 
lei, aprobat prjn H.C.L. nr. 09/03.03.2020. 

9. Project de hotärâre privind aprobarea vânzärii prin licitatie publica a unuj bun imobji (constructie + 
teren), apa4inând domenjuluj privat al Municipiului Tecuci, situat In Municipiul Tecucj, str. Gheorghe Petracu, 
nr.64-66, pavilion Al. 

10. Project de hotärâre privind aprobarea vânzärii prin licitatie publica a unor jmobjle (teren) S2 si S3, 
aparjnând domenjului privat al Municipiului Tecucj, situate in Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.64-
66. 

11. Project de hotärâre privind aprobarea vânzärii prin !icjtatie publica a unui bun imobil 
(constructie+teren), aparinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat In Municipiul Tecuci, str. 
Gheorghe Petracu, pavilion K. 

12. Project de hotärâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui bun imobil 
(constructie+teren), aparinnd domeniului prjvat al Municipjuluj Tecuci, sjtuat In Munjcipiul Tecucj, str. 
Gheorghe Petracu, nr.64-66, pavilion K 10. 

13. Project de hotärâre prjvind aprobarea vanzärji prin licitatje publicä a unui bun imobil (teren), 
aparjnând domenjului privat a! Municjpiului Tecucj, sjtuat In Munjcipiu! Tecuci, str. Tecucjul Nou, nr.2. 

14. Project de hothrãre privind modificarea anexei nr.3 la H.C.L. nr. 1 19/26.08.2010. 
15. Informäri, interpeläri, petiii. 

Se completeazà ordinea de Zi Cu Dispoziia nr. 417/16.07.2020 astfel: 
1. Proiect de hotärâre privind privind acordu! asocjatu!uj U.A.T. Munjcjpiul Tecucj, prin organul säu 

deliberativ Consiljul Local Tecuci referjtor la prelungirea Contractului de mandat nr.5560/03 .09.2018 a 
donmului VIRLANUTA CONSTANTIN Director Adminjstratjv al Societätii COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE S.R.L. TECUCI pentru o perioadã de 1 (unu) ani. 

2. Proiect de hotärâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul säu deliberativ 
Consjljul Local Tecuci referjtor la prehmgirea Contractuluj de mandat nr. 4/25.04.2018 a domnului GROSU 
DANIEL-VIRGIL Administrator/Director General al Societätii ADM1NISTRAREA CIMITIRELOR $I A 
SPATIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioada de 1 (unu) ani." 

3. Project de hotärâre privind privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul säu 
deliberativ Consjliul Local Tecuci referitor la pre!ungirea Contractului de mandat iii. 16/15.10.2018 a donmului 
FARCASAN1J GRIGORE Director executjv a! SocjetAtjj ADMINISTRAREA CIMITIRELOR $I A 
SPATIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadä de 1 (unu) anj. 

4. Project de hotãrâre privind acordu! asociatului U.A.T. Municipiu! Tecuci, prin organul säu deliberativ 
Consiliul Local Tecuci referjtor la prelungirea Contractuluj de mandat nr.93 7/25.04.2018 a domnului IONITA 
FLORIAN Administrator/Director General al Societatii PIETE  PREST TEC S.R.L. pentru o perioada de 1 (unu) 
ani. 

5. Proiect de hotärâre privind acordul asociatu!ui U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ 
Consiliul Local Tecuci referitor !a prelungirea Contractului de mandat nr. 1863/31.08.2018 al doarnnei 
CAMBANACHE LILIANA Director Executiv al Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. pentru o perioadä de 1 
(unu) ani. 

6. Proiect de hothrre privind transmiterea In administrarea Spita!ului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a 
unui imobil cu destinatia de locuinta de serviciu. 
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zi. 	
Domnul Secretar General, Boran George - Supuneti la vot ordinea de zi si apoi completarea ordinei de 

DI Preedinte de sedinta, CImpanu T - "Referitor la ordinea de zi prezentatä de domnul Primar cu 
completarea de rigoare, are cineva comentarii, Intrebäri, discutii? Intrucât nu sunt comentarii, Intrebäri, discutii, 
supunem la vot ordinea de zi initiala. Se Inregistreaza unanimitate de voturi ,,pentru". 

Supunem la vot completarea prezentatä de cätre domnul Primar al Municipiului Tecuci. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi ,,pentru". 
Se treCe la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind constatarea Incetärii de drept 

Inainte de termen a inandatului de consilier local al domnului liulea Miticà. 
Preedintele de edintà, dl.CImpanu T. - dà Citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - "Proiectul a trecut." 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind validarea mandatului de consilier 

local a! domnului Voinea lonut. 
Preedintele de edinA, dl.CImpanu T. - dä citire proiectului de hotArâre. 
"Dupä cum ati  primit materialele la mapä, donmul Voinea lonut a fost confirmat de comisia de validare, 

drept pentru care supun la vot proiectul de hotärâre. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Preedinte1e de sedintA, dl.CImpanu T. —Ii rugm pe domnul lonut sä citeascäjurmântul." 
DI. Voinea I - "Jur sä respect Constitutia si legile tärii si sA faC, Cu bunã credintä, tot ceea Ce stä In 

puterile si In priceperea mea pentru binele locuitorilor Muricipiului Tecuci. Asa sa-mi ajute Dumnezeu." 
Preedintele de sedintd, dl.Cimpanu T.- "Dupa punctul 1, odatä cu constatarea Incetärii de drept Inainte de 

termen a mandatului de consilier local al domnului Hulea Miticã, numärul consilierilor in functie  s-a redus la 14, 
trecând proiectul nr.2, numàrul consilierilor In functie  este 15." 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind completarea Comisiei de 
specialitate nr.2 "Organizarea si dezvoltarea urbanisticà, realizarea lucrärilor publice, protectia med iului 
Inconjuràtor, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturà". 

Preedintele de edinta, dl.Clmpanu T. - dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind revocare H.C.L. nr.23/19.03.2020 

privind alegerea viceprimarului Municipiului Tecuci, Judetul Galati. 
Domnul Secretar General, Boran George -" Domnul Prefect a promovat o actiune  judecätoreascA 

solicitând anularea H.C.L. nr. 23/19.03.2020, la instanta de contencios administrativ. Nu 'a parcurs procedura 
prealabila prevazuta la art.7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, In sensul de a ne aduce la 
cunotinta cà dumnealui a senmalat unele aspecte de nelegalitate cu privire la proiectul de hotärâre, dar mai 
mult decât atât, in acelai timp H.C.L. nr.23/19.03.2020 a fost contestat si de cätre domnul Pintilie Danut, fost 
consilier local a! Municipiului Tecuci. Actiunea  judecätoreascä a domnului Pintilie Dänut a fost respinsä ca 
nefondatä find promovata dupä actiunea  domnului Prefect. Având in vedere adresa domnului Prefect 
Inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci, am promovat acest proiect de hotärâre, calificând adresa drept 
procedura prea!abila prevazuta de art.7 si donmul Primar a introdus pe ordinea de zi acest proiect de hotàrâre. 

Dumneavoastra urnieazà sä analizati si sA supuneti la vot proiectul de hotärâre. 
Trebuie sa aveti  In vedere si prevederile Codului Administrativ - In ultimile 6 luni de mandat flu poate fi 

revocat din functie  viceprimarul. Votati cum apreciati." 
DI Croitoru C - "In aten4ia domnului Boran, as vrea sA intreb, ceea ce scrie In Codul Administrativ flu ar 

trebui sà stie Si domnul Prefect?" 
Domnul Secretar General, Boran George -" Domnul Prefect cunoate prevederile legale foarte bine." 
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Dl Croitoru C - "Inseamnä cã a fàcut un fel de abuz, sä Ineleg." 
Dl. Primar - "Don-inul Prefect are dreptul sã greseasca2" 
Domnul Secretar General, Boran George -" Cine flu muncete flu greete." 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Domnul Secretar General, Boran George -" Unanimitate de voturi "Impotrivä". - proiectul nu a trecut. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind inodificarea anexelor la H.C.L. 

nr.10/03.03.2020 privind aprobarea Programului de activitati culturale a! Municipiului Tecuci, aferent 
triinestrelor II-IV ale anului 2020. 

Preedintele de edintä, dl.CImpanu T. - dA citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - "Proiectul a trecut." 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind modificarea H.C.L. nr.53/2013 

privind aprobarea modalitatilor de premiere a cuplurilor care au Implinit 50 de ani de cäsätorie. 
Preedintele de edintä, dl.CImpanu T. - dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - "Proiectul a trecut." 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi Project de hotârâre privind aprobarea contului de executie 

a bugetului centralizat a! U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 11 2020. 
Preedintele de edinta, dl.CImpanu T. - dä citire proiectului de hotãrâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazà unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - "Proiectul a trecut." 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind acordarea avizului si 

reconfirmarea Imprumutului In valoare de 30.000.000 lei, aprobat prin H.C.L. fir. 09/03.03.2020. 
Preedintele de edintA, dl.CImpanu T. - dä citire proiectului de hotärâre. 
Dl.Primar - "Vreau sa precizez celor care ne ascultà, pentru faptul Ca se fac foarte multe afirmatii pe 

marginea acestui subject In spaiul public, fträ a avea nici-un temei si se vrea inocularea cAtre populaie a unei 
idei greite cä se face acest Imprumut si se Indatoreazä oraul timp de 20 de ani, dacA acest Imprumut trece, 
Tecuciul va avea un numär de Inca 33 de strãzi, niciodatä flu se vor putea folosi aceti bani In alt scop decât eel 
care ajutä la dezvoltarea acestui ora." 

Dl.Primar - "Aprobarea acestui Imprumut se face pe baza unor proiecte. Invit pe cei care scriu pe 
retelele de social izare sä-mi prezinte axa prin care noi trebuia sà lum aceste foriduri, nu a existat decât o singurä 
axä deschisã: asfalt si transport In comun. Firma care are transportul in comun, a refuzat colaborarea cu U.A.T 
Municipiul Trecuci, flu este vina mea, am accesat once fond apàrut pefltru Municipiul Tecuci, tocmai de aceea 
suntem la un numär destul de frumos de proiecte In derulare, suntem cu 15 proiecte In derulare, comparativ cu 
administratiile precedente suntem net superiori, deci un primar sau o administratie poate fi buna sau mai puin 
bunä In functie de ce lasä In urmä dupa 4 ani." 

Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Dl.Primar - Doresc sä mai precizez faptul cã taxele si impozitele locale nu vor crete decât conform 

indicelui inflatiei pentru anul fiscal anterior, conform Codului fiscal. Nu cred ca ar interesa oamenii din 
Municipiul Tecuci daca banii provenii din taxe, chirii, concesiuni s-ar duce pe o ratä, atâta timp cat noi am 
achitat rate cätre Apa-canal ale administratiilor precedente. Mai avem de achitat In continuare, iarãi greeli 
administrative de 1,5 mu. lei, care au luat banii pentru ceva si i-au folosit in alt domeniu. Nu am facut niciodatä 
aprecieri vis-a-vis de datoriile pe care noi le avem din urma altor administratii, aceti bani se vor folosi in 
exclusivitate pentru creterea nivelului de trai in Municipiul Tecuci, pentru cA asfaltul este principala prioritate a 
mea si a echipei mele. 
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Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Project de hotrâre privind aprobarea vânzãrii prin licitatie 
publicà a unni bun imobil (constructie + teren), apartinând domeniului privat al Municipiulni Tecuci, 
situat In Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.64-66, pavilion Al. 

Preedinte1e de edintä, dl.CImpanu T. - dä citire proiectului de hotàrâre. 
Domnul Secretar General, Boran George - "Majoritate calificata, adicA din 15 consilieri In functie - 

10 voturi, pentru a trece proiectul. 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrâre. 
Se Inregistreaza 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotärâre privind aprobarea vânzärii prin 

licitatie publicä a unor imobile (teren) S2 si S3, apartinând domeniului privat a! Municipiulni Tecuci, 
situate In Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.64-66. 

Preedintele de edintã, dl.CImpanu T. - dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Project de hotArâre privind aprobarea vânzãrii prin 

licitatie publicä a unui bun imobil (constructie+teren),  apartinând domeniulni privat al Municipiului 
Tecuci, situat In Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petracu, pavilion K. 

Preedintele de edinä, dl. CImpanu T. - dã citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Project de hotArâre privind aprobarea vânzàrii prin 

licitatie publicà a unui bun imobil (constructie+teren), apartinând domeniului privat a! Municipiului 
Tecuci, situat In Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.64-66, pavilion K 10. 

Preedintele de edinä, dl. CImpanu T. - dA citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se Inregistreazà 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind aprobarea vânzàrii prin 

licitatie publicä a unui bun imobil (teren), apartinând  domeniului privat a! Municipiului Tecuci, situat In 
Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr.2. 

Preedinte1e de edintä, dl. Cimpanu T. - dä citire proiectului de hotãrãre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se InregistreazA 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind inodificarea anexei nr.3 la 

H.C.L. nr.1 19/26.08.2010. 
Preedintele de edinta, dl. CImpanu T. - dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Preedintele de edinta, dl. CImpanu T. - Trecem la completarea ordinii de zi, iar la urmä läsAm: 

informäri, interpeläri, petitii. 
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Domnul Secretar General, Boran George - "As dori sä fac o clarificare, la proiectele de la completare, 
compartimentul de resort, la prelungirea contractelor de mandat a trecut vot secret, datonitä situaliei ca ne afläm 
In stare de alertä la momentul de fatä  dar si a faptului Ca e vorba doar de prelungirea unor contracte de mandat, 
putem sä stabilim vot deschis, pentru cä nu e vorba neaparat de alegerea unei persoane, nu este o competitie Intre 
mai multe persoane, ca sa fie vorba despre vot secret, este vorba doar despre aceleai persoane ale cäror mandate 
se prelungesc pentru 1 an de zile. 

Ca atare cred cä putem sä votam cu vot deschis." 
Dl Preedinte de sedintd, CImpanu T.—"Sup -an la vot procedura de vot tinând cont de precizänile 

donmului Secretar, propun votarea prin vot deschis." 
Se Inregistreazä unanimitate de voturi "pentru" votarea prin vot deschis. 
Dl Preedinte de sedintd, CImpanu T.— A trecut procedura "vot deschis" pentru punctele de pe 

completare. 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Project de hotàrâre privind privind acordul asociatului 

U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul san deliberativ Consiiul Local Tecuci referitor la prelungirea 
Contractului de mandat nr.5560/03.09.2018 a doinnului VIRLANUTA CONSTANTIN Director 
Administrativ at Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. TECUCI pentru o perioada de 
1 (nun) au. 

Preedintele de sedinld, dl. CImpanu T. - dä citire proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru". 
Domiiul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 16 at ordinii de zi: Project de hotärâre privind acordul asociatului U.A.T. 

Municipiul Tecuci, prin organul san deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea 
Contractului de mandat nr. 4/25.04.2018 a domnului GROW DANIEL-VIRGIL Administrator/Director 
General al Societatii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. TECUCI 
pentru o perioadä de 1 (nun) ani." 

Preedinte1e de sedintd, dl. CImpanu T. - dä citire proiectului de hotàrâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazà 10 voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 17 at ordinii de zi: Project de hotárâre privind privind acordul asociatului 

U.A.T. Municipini Tecuci, prin organul säu deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelnngirea 
Contractulni de mandat nr.16/15.10.2018 a domnnlni FARCASANU GRIGORE Director execntiv al 
Societatii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o 
perioadä de 1 (nnn) ani. 

Pneedintele de edinta, dl. CImpanu T. - dä citire proiectului de hotänâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 10 votuni "pentru". 
Domnul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 
Se trece la punctnl 18 al ordinii de zi: Project de hotârâre privind acordul asociatului U.A.T. 

Municipiul Tecuci, prin organul säu deliberativ Cons ilini Local Tecuci referitor la prelnngirea 
Contractului de mandat ur.937/25.04.2018 a domnului IONITA FLORIAN Administrator/Director 
General at Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. pentru o perioadä de 1 (unu) ani. 

Preedintele de edinta, dl. CImpanu T. - dä citine proiectului de hotärâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotàrâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru 
Donmul Secretar General, Boran George - proiectul a trecut. 

Ell 



Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Project de both- rare privind acordul asociatului U.A.T. 
Municipiul Tecuci, prin organul sAu deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea 
Contractului de mandat nr.1863/31.08.2018 al doamnei CAMBANACHE LILIANA Director Executiv al 
Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. pentru o perioada de 1 (unu) ani. 

Presedintele de sedinta, dl. Cimpanu T. — dä citire proiectului de hotkare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 10 voturi "pentru 
Domnul Secretar General, Bor§an George — proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind transmiterea in administrarea 

Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a unui imobil cu destinatia de locuinta de serviciu. 
Presedintele de sedinta, dl. Cimpanu T. — dä citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 10 voturi "pentru 
Domnul Secretar General, Borsan George — proiectul a trecut. 
Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Informari, interpelari, petitii. 
DI Presedinte de sedinta„ Cimpanu T. — Nefiind interventii la punctul: informari, interpelari, petitii, 

declar inchise lucrarile sedintei." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Presedinte de sedinta. 	 Secretar General al U.A.T., 
Cimpanu Tudor 	 Borsan George Lucian 
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