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PRO CES — VERBAL 
SEDINTA ORDINARA 

13.08.2020 

incheiat astazi, 13.08.2020, in cadrul $edintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc prin videoconferinta orele 14 00 . 

Sedinta Consiliului Local de astazi este inregistrata audio-video. 
D1 Presedinte de $edinta, Cimpanu Tudor— Buna ziva!, declar deschise lucrarile $edintei ordinare din data 

de astazi $i rog pe domnul secretar a UAT, dl Bor$an, sã faca prezenta nominala". 
Domnul Secretar General, Bor$an George — "Buna ziva! Andriuta G. —prezent; Bulhac C. — prezent; 

Cimpanu T. — prezent; Croitoru C. —prezent; Dosca$ C. — prezent; Dumbrava A.R. —prezent; Dumitriu G.G. — 
prezent; Martin C.M. —prezent; Matei D.L. —prezent; Militici G. —prezent; Mirza V.C- prezent; Oanca S.V. — 
prezent; Papuc P. —prezent; Popa N. —prezent $i Voinea L-prezent; sunt 15 consilieri astazi prezenti din 15 in 
fiurictie, $edinta poate incepe domnul Pre$edinte Cimpanu Tudor." 

D1 Pre$edinte de $edinta, Cimpanu Tudor —"intrucat sunt 15 consilieri prezenti $edinta este statutard si 
incepem supunand la vot procesul-verbal al $edintei anterioare. Daca sunt comentarii?" 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la $edinta ordinara din 16.07.2020. 
Se inregistreaza 12 de voturi "pentru" 2 "abtineri"(d1 Oanca S.V. $i dl Papuc P.) $i 1 "impotriva."(d1 Mirza 

V.C.) 
DI consilier Mirza V.0 — " vreau sa. $tiu $i eu cum au fost trecute fara avizul comisiei nr. 2 proiectele de pe 

ordinea de zi din $edinta precedenta?" 
D1 Pre$edinte de $edinta, Cimpanu T .-" pentru raspunsul de specialitate vä adresati dupd $edinta 

domnului Bor$an care este juristul nostru al U.A.T.-ului $i $tie foarte bine legalitatea". 
Dl Pre$edinte de $edinta,Cimpanu T—"darn cuvantul domnului Primar sa ne prezentati proiectele de 

hotarare de pe ordinea de zi a $edintei de astazi." 
D1 Primar — "Buna ziva! dä citire Dispozitiilor de convocare nr. 452/06.08.2020, cu urmatoarele proiecte 

de hotarare: 
" 1. Project de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri $i cheltuieli al U.A.T. 

Municipiul Tecuci $i modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii $i surse de finantare al 
U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. 

2. Project de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri $i cheltuieli pe anul 2020 la 
Societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci. 

3. Project de hotarare privind aprobarea infratirii $i cooperarii intre Unitatea Administrativ- Teritoriala — 
Municipiul Tecuci, judetul Galati $i Unitatea Teritoriala Autonoma Gagauzia — Primaria Municipiului Comrat 
din Republica Moldova - il retrag. 

4. Project de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA 
DE GAZE NATURALE STRADA FLORILOR Municipiul Tecuci, judetul Galati". 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA 
DE GAZE NATURALE STRADA VORNICULUI Municipiul Tecuci, judetul Galati". 

6. Project de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA 
DE GAZE NATURALE STRADA PLT. STOICESCU Municipiul Tecuci, judetul Galati". 

7. Project de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE CONDUCTA 
DE GAZE NATURALE STRADA GHEORGHE SINCAI Municipiul Tecuci, judetul Galati". 
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8. Project de hotärâre privind acordul de principiu pentru cofinantarea lucrärilor de extindere retea  de 
djstributje energie electrjcä pe strada Aleea Aviatiei si acordul de principiu privind dreptul de uz si servitute 
asupra terenuluj afectat de realizarea lucrärilor. 

9. Project de hotärâre privind acordul de principiu pentru cofinanlarea lucrärilor de extindere retea  de 
distrjbutie energje electricà pe strada Dorobanti si acordul de principiu privind dreptul de uz si servitute asupra 
terenului afectat de realizarea lucrärilor. 

10. Project de hotärâre privind acordul de principiu pentru cofinantarea lucrärilor de extindere retea  de 
djstributie energie electricä pe strada Ion Dongorozj sj acordul de principiu privind dreptul de uz si servjtute 
asupra terenuluj afectat de realizarea lucrärilor. 

11. Project de hotärâre prjvind actualizarea sj completarea H.C.L nr. 95/31.10.2003 si H.C.L. nr. 
10/27.01.2005 referjtoare la inventarul terenurilor disponibile aflate In domenjul privat a! Consiliului Local 
Tecucj, destinat aplicàrii Legii nr. 15/2003 cu modificärile ulterioare. 

12. Project de hotärâre privind aprobarea reorganizärii comisiei de analizà a solicitärilor de locuinte din 
fondul locativ de stat, locujnte sociale, convenabile, de necesitate, de servjciu precum si a celor construite prin 
ANL. 

13. Project de hotArre privind vânzärii prin licitatie publicà a unui imobil (teren), apa4inând domeniului 
privat al municipiului Tecuci, situat In municipiul Tecuci, str. Gh. Petracu, nr. 64-66. 

14. Project de hotärâre privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de 
gestiune, caietului de sarcini §i contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului 
public §i prjvat - Societatea Adminjstrarea Cimitirelor §i a Spaii1or Verzi Tecuci SRL. 

15. Project de hotärâre privind aprobarea preuri1or de vânzare pentru locuintele ANL 1 situate in Tecuci, 
str. Cpt. Gheorghe Decusearä, nr. 14. 

Se completeazã ordinea de zi cu Dispoziia nr. 462/11.08.2020 si Dispoziia nr. 465/12.08.2020 cu 
urmätoarele proiecte de hotärâre: 

1. Project de hotärâre privind aprobarea modificärii Organigramei si a Statului de functii  al Bibliotecii 
Municipale "Stefan Peticä" Tecuci. 

2. Project de hothrâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci In Adunarea Generalà a 
Asociatiilor la Societatea "Administrarea Cimitirelor si a Spaiilor Verzi SRL Tecucj". 

3. Project de hotärâre privind revocarea proceselor-verbale de atribuire In folosinta gratuitã §i respectiv 
retragerea dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite In baza Legii nr. 15/2003 —acest proiect ii retrag de pe 
ordinea de zi 

Informãri, interpelari, petiii." 
DI consilier Oancä S.V- "Inainte de a supune tot la completari, domnul Primar ne-a promis si i-a dat 

cuvãntul in faa tecucenilor Ca va pune pe ordinea de zi §i proiectul privind anularea amenzilor antice ca sa poatà 
oamenii sA vinã sä-i achite drile cätre Primàrie, adicA taxele si impozitele" 

DI Primar-" flu ii oprete flimeni sä Ii achite taxele §i impozitele" 
DI consiljer Oancä S.V- "flu, dar dacä legea le dà dreptate, dar aa cum Imi amintesc la Inceputul 

mandatului In 2016 ati  anulat datoriile miliardarilor care i-au pus in insolventa firmele, inclusiv domnul senator 
Butunoi era printre titulari, iar acum când este vorba despre sAraci" 

DI Primar-"domnul consilier am impresia ca divagai foarte tare si vorbiti un pjc prostii §i Imi cer mii de 
scuze pentru limbaj, flu am anulat absolut nici o datorie a nimänui, dacã aveti  documente doveditoare vä rog 
frumos sã le prezentati In fata  Consiliului local Tecuci" 

DI consilier Oancà S.V- "acum haideti sã punem pe ordinea de zi si proiectul care privete persoanele mai 
puin potente financiar, sä ii ajutäm si pe ei sA le dam o gura de oxigen sà respire." 

DI Primar-"ati fficut o afirmatie foarte gravä cu privire la anularea unor datorii la bugetul de stat." 
DI consilier Oancã S.V- "da, ale miliardarilor care i-au pus firmele In insolventa, ne amintim cu totii 

proiectul de hotärâre trecut prin consiliul In 2016". 
DI Preedinte de sedintd, Clmpanu T. —"daca mai sunt discutii cu privire la ordinea de zi, vä rog spunei?" 
DI consilier Oanca S.V- "in lana ianuarie am avut promisiunea ca va fi pus pe ordinea de zi proiectul pe 

care 1-am depus privind anularea amenzjlor mai vechi de cinci ani. Unele au douäzeci de ani i-i jugulam pe 
oameni, astfel nu putem Incasa taxe si impozite de la ei pentru cä oamenii nu mai au de unde sä plateasca, mai 
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ales dupä bau-baul acesta multi au rãmas someri. Adicä chiar ne gândim sä facem favoruri pentru cei bogai, este 
normal sä pasträm un echilibru In comunitate." 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"donmul Samir find consilier In functie  stie cà aceste amenzi chiar dacä legea 
prevede anularea br dupä cinci ani, doar In urma unei hotärâri judecätoreti rämase definitive. Cei care au 
amenzi mai mari de cinci ani se vor adresa instantei de judecatä care le va da o sentinta  definitivä cu care se vor 
prezenta la sediul Primäriei la Casierie pentru a ii se sterge acele datorii mai vechi de cinci ani. Stim foarte bine 
domnul Samir Ca atunci când vine Curtea de conturi ffirä o sentinta definitivä acei bani se vor imputa celor care 
au ridicat mâna. Haideti sä flu facem propaganda politica" 

DI consilier Oancä S.V- "flu este vorba de campanie aici ati  ales varianta cea mai putin  favorabilä säracului" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"haideti sa mergem pe calea legalä." 
DI consilier Mirza V.C. -" avem un proces-verbal prin care comisia nr. 2, membrii comisiei In majoritate de 

trei, au refuzat avizul privind licitatia publicä a unui teren situat in str. Gheorghe Petracu, nr. 64" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"ati refuzat sau flu ati  votat?" 
DI consilier MIrza V.C. —"am refuzat sä dAm aviz." 
DI Primar -"Imi cer mii de scuze, domnul MIrza pentru cA vAd cA doriti si este firesc, este normal, este 

omenete ca sA duceti destinul acestui oras pentru o perioadA de patru ani. In legis1aia pe care dumneavoastrA o 
cunoasteti existA cumva refuzul de a da aviz la o comisie?" 

DI consilier MIrza V.C. —"da, domnul Primar" 
DI Primar-"existA?" 
DI consilier MIrza V.C. —"existA, este legal" 
DI Primar-"existA refuzul de a da? sau ImpotrivA, abtinere sau pentru" 
DI consilier Mirza V.C. —"existA pentru a analiza acest project". 
Nu mai sunt interventii. 
DI Preedinte de sedirild, CImpanu Tudor -" supun la vot ordinea de zi cu retragerea punctului 3 de pe 

Dispoziia nr. 452/06.08.2020 si a proiectului de hothrâre de pe Dispozitia nr. 465/12.08.2020." 
Se Inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotArâre privind rectificarea bugetului centralizat de 

venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe 
de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020 

DI Preedinte de edinta,CImpanu T.—dA citire proiectului de hotArâre. "Interventii vA rog" 
DI Viceprimar, Croitorul C. -"as dori la acest proiect sA aduc un amendament pe care 1-am depus la Consiliul 

Local si sA vA spun §i despre ce este vorba: datoritA nenumAratebor probleme la ANL1 vizând IncAizirea cu gaz 
metan §i apa caldA yin cu un amendament constând In montarea de centrale termice individuale pentru fiecare 
apartament pentru a evita nenumAratele telefoane pnimite sâmbAta si duminica datoritA disfunctiei centralebor 
termice existente care sunt depAite ca uz au 12 ani §i totodatA pentru neducerea costuribor pe fiecare apartament. 
Având in vedere cA noi platim lunar factura de gaz ca §i Primrie, ian o parte din bocatarii anumitor scAn nu-i 
plAtesc noi ne InregistrAm undeva cu un deficit de bani In fiecare lunä la gaz. De aceea consider cA este necesar 
montarea unor centrale individuale la ANL 1 cA aa ne permite legea ca sA evitäm once nemultumire" 

DI Preedinte de edinA,CImpanu T.- "discutii pe marginea proiectului si amendamentului?" 
Nu sunt interventii. 
DI Preedinte de edinA,CImpanu T.- "supun la vot pentru Inceput amendamentul domnului Croitoru C." 
DI consilier Voinea I.- "domnul Preedinte vreau sA mentionez cA flu votez având in vedere CA sunt bocatar 

1aANL 1" 
Se supune la vot amendamentul propus de domnul Croitoru. 
Se InregistreazA 14 voturi "pentru", jar domnul consilier Voinea lonut flu participA la deliberare. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre cu amendament. 
Se InregistreazA 11 votuni "pentru", 3 "abtineni"(dna DumbravA A.R., dl MIrza V.C., dl Papuc P.), ian 

domnul consilier Voinea lonut nu participA la deliberare. 
DI Priman-"tiu cä domnul Papuc cerea sA se spunA la fiecare project dacA a trecut." 
DI Vicepnimar, Croitonul C.-"domnul Boran sA ne spunä dacA a trecut." 
DI Secretar General, Boran G. - "proiectul nr. 1 a trecut cu amendament." 



Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci. 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.—dã citire proiectului de hotarare." Comentarii va rog." 
DI Primar - "la acest proiect avem nevoie de rectificare dat find faptul ca balciul din acest an, sau 

Iarmarocul Moldovenesc ca sä ii spunem mai frumos, nu va avea loc ceea ce aduce un prejudiciu intre 380 si 420 
, deci acest proiect este necesar datorita faptului ca Piete Prest Tec Tecuci pierde toate incasarile de la Iarmarocul 
Moldovenesc care nu se va mai desfasura in acest an, de aceea este nevoie de rectificare." 

Dl consilier Oanca S.V- "cine a decis ca nu se poate tine Iarmarocul anul acesta?" 
Dl Primar-"statul Roman Si Guvernul actual" 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 11 voturi "pentru" si 4 "abtineri"(dl. Andriuta G., dna Dumbrava A.R., dl Mirza V.C., dl 

Papuc P.) 
Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "cu 11 "pentru" si 4"abtineri" donmul Secretar decideti 

dumneavoastra" 
Dl Secretar General, Borsan G.- "a trecut" 
Punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii si cooperarii intre Unitatea 

Administrativ- Teritoriala — Municipiul Tecuci, judetul Galati si Unitatea Teritoriala Autonomy Gagauzia 
— Primaria Municipiului Comrat din Republica Moldova — a fost retras de initiator 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului 
de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA FLORILOR Municipiul 
Tecuci, judetul Galati" 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.) 
Dl Secretar General, Borsan G.- "proiectul a trecut" 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului 

de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA VORNICULUI Municipiul 
Tecuci, judetul Galati". 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- dä citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(d-na Dumbrava A.R.) 
Dl Secretar General, Borsan G.- "a trecut" 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului 

de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA PLT. STOICESCU 
Municipiul Tecuci, judetul Galati" 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— da citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.) 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului 

de investitii "EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA GHEORGHE $INCAI 
Municipiul Tecuci, judetul Galati" 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.) 
Dl Secretar General, Borsan G.- "a trecut" 
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind acordul 	de 	principiu 	pentru 
cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe strada Aleea Aviatiei 
acordul de principiu privind dreptul de uz i servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor 

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare." Interventii." 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" i 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.). 
D1 Secretar General, Borsan G.- "a trecut" 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind acordul de principiu pentru 

cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe strada Dorobanti si acordul 
de principiu privind dreptul de uz i servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor 

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare." Comentarii?" 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreazd 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.) 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind acordul de principiu pentru 

cofinantarea lucrarilor de extindere retea de distributie energie electrica pe strada Ion Dongorozi 
acordul de principiu privind dreptul de uz si servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor 

D1 Presedinte de sedintd,Cimpanu T.— da citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.) 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind actualizarea si completarea H.C.L. 

nr. 95/31.10.2003 si H.C.L. nr. 10/27.01.2005 referitoare la inventarul terenurilor disponibile aflate in 
domeniul privat al Consiliului Local Tecuci, destinat aplicarii Legii nr. 15/2003 cu modificarile ulterioare 

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.—" dA citire proiectului de hotarare." Comentarii ?" 
DI consilier Oancd S.V- "aici iardsi se va produce o anomalie,si o sA vä explic cum, iardsi facem diferenta 

intre sarac i bogat adica vad in aceeasi sedinta un hectar promis in centru probabil venit cu directivd de la nivel 
superior la Kaufland pentru un ciocoi, jar pentru saraci ii trimitem pe malul Barladului si le dam cate 300 m... 
Acolo puteau sä stea si familii tinere din oras tot la Kaufland, nu in zonal inundabila" 

D1 Primar -"cu tot respectul vizavi de colegul meu ma asteptam ca in cei patru ani sau opt ani cat a fost 
consilier sä citeasca ce inseamnd un PUG, adica un Plan Urbanistic General, in zona unitatii militare a mai venit 
un destept fard stiinta de carte si spunea cä vrea sä faca case in zond unde trebuia sä faci activilati comerciale 
industriale. Deci sä putem schimba destinatia unui teren trebuie sA schimbam PUG-ul, dar daca noi nu avem 
notiunile de PUG, PUZ este pacat. Eu vä spun totusi cä asa cum i-am amintit i domnului consilier mai devreme 
haideti ca acum in al doilea ceas sä citim i sã vedem cA acele case si terenurile au fost date prin hotarari din 
2004, 2005, respectiv 2008 pentru locuinte pe Legea 15 si nu am facut nimic altceva decat ca Primaria sal scoata 
toate bucatile de teren pe care le define U.A.T.-ul i sunt ocupate atat in perioada 2004-2012, cat si in perioada 
2012-2016, ascunse de administratiile precedente, i sã discutam la concret pe un numar de suprafete si de 
terenuri. Legea nr. 15 nu este facuta nici de Primar sau de administratia actuald, nu este facuta de Consiliul Local 
Tecuci, este data de statul roman si aprobafa prin Parlamentul Romaniei. Se da o suprafata de 300 mp pentru 
fiecare tanar, asta este rugamintea mea vreau sA fiti corecti, sä nu introducem tot timpul aceastd expresie ca vine 
campania electorald i atunci ne permitem sã spunem ca tot ceea ce se face in aceasfa perioadd se face doar 
pentu campanie electorald muncim de doi ani de zile pentru a gasi suprafetele necesare i colegii mei trebuie sä 
recunosc si-au dat silinta sä-si doreasca, pentru cä fiecare iubeste cate o uä nu este obligatoriu sä fie usa mea, e 
problema fiecaruia. Lucram de ceva timp scoatem aceste suprafete de teren pentru tineri, avem suprafete de teren 
In Municipiul Tecuci care stau de cel putin 10-15 ani stau in paragina, nu se intampla nimic acolo jar noi tot 
timpul spunem cä le putem nu se intampld nimic acolo, jar noi tot timpul spunem cä le putem folosi. Atunci 
putem face ca in 2012, 2016 o sä mai facem Inca un padoc de caini care sä nu se cheme padoc de caini s-a gasit 
solutia extraordinara si se cheama "clinica veterinara" i nenorocim oamenii i radem frumos pentru cä cu banii 
care s-a facut aceasta clinicA veterinara altii si-au facut case, dar presupun cal asta se uita foarte usor. Tecucenii 
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stiti cä nu vor uita asa ceva o sa le aduc in perioada urmatoare la cunostinta cam tot ce s-a intamplat si in 
perioada 2012-2016, dar si in perioada 2004-2012 ca sa fie egalitate." 

DI Viceprimar, Croitorul 	proportie de 90% domnul Primar a relatat ceea ce vroiam sä spun eu, doar 
vreau adresez o singura intrebare i rugaminte domnului jurist, domnului Secretar Borsan, prin care sã ne 
spuna la ce data a fost luata hotararea de consiliul local pentru amenaj area si distribuirea spatiilor pe Legea 15 
pentru tinerii casatoriti, dar vreau sa vä spun un singur lucru actuala administratie a scos cumva acele dosare de 
la fundul sertarelor pentru a le pune i repartiza acelor oameni care asteapta poate din 2004 care au depasit varsta 
practic de 35 de ani tot asteptand acele terenuri care trebuiau repartizate, vorbim de 2004 suntem in 2020 dupa 
16 ani nici acum nu s-au repartizat i atribuit acele terenuri pentru care oamenii au dosare i cereri depuse de 16 
ani. Va rog sä-mi raspundeti domnul Borsan din ce an este Hotararea Consiliului local?" 

D1 Secretar General, Borsan G.- " rezulta din titlul proiectului de hotarare este vorba de HCL nr. 
10/27.01.2005" 

D1 Viceprimar, Croitorul C.-"deci dupd 15 ani administratia Hurdubae, care spuneti cä este o administratie 
proastä reuseste sa dea catre acei oameni care au depus cererile, conform legii 15, terenurile care au fost 
parcelate si pregatite pentru a fi date celor care aveau nevoie de acest teren dupa 15 ani." 

D1 consilier Papuc P.-"domnul Croitoru este intr-o eroare totala, eu am fost presedinte de comisie de 
repartizare si am analizat toate dosarele pand in 2016, asa cä sä nu spunä cä sunt din 2003" 

D1 Viceprimar, Croitorul 	cer scuze dosarele dumneavoastra sunt la mine in birou domnul Papuc" 
D1 consilier Papuc P.-"cei care au avut dreptul si au indeplinit conditiile au fost toate avizate i trecute pe 

lista in functie de punctajul pe care 1-au obtinut" 
D1 Viceprimar, Croitorul 	invit luni dimineatä la mine in birou sa vedeti dosare din 2012 neaprobate". 
D1 Primar-"cate ati atribuit? 1,2,5,7?" 
D1 consilier Papuc P.-"nu mai retin cate am atribuit" 
D1 consilier Oanca. S.V- "domnul Primar amintea despre padocul de caini, va amintesc cä in mandatul trecut 

am fost exclus tocmai pentru Ca ma opuneam unor astfel de abuzuri si am fost exclus tocmai cu votul PSD-ului, 
nu as vrea sá uitati asta i puneti-va. cenusa..." 

D1 Viceprimar, Croitorul C.-"la propunerea cui?" 
D1 consilier Oanca S.V- "la propunerea PSD-PNL... Observam cu totii duduie industria Tecuciului" 
D1 consilier Mirza V.C. —"in aceasta actualizare s-au descoperit aproximativ 15 hectare in diferite zone cum 

ar fi str. Valeni 40000 (4ha), zona Balcescu, Criviteni, Cernicari, jar solicitari ar fi trebuit sa fie de 300 persoane 
care au cerut aceste locuinte" 

D1 Primar-"domnul Viceprimar vä poate raspunde foarte clar, toate dosarele se gasesc la dumnealui in birou 
sunt sub cheie" 

D1 consilier Mirza V.C. —"proiectul pare oportun Ca panä la urrnã este vorba de 127 de loturi la Cate 300mp 
singura recomandare ar fi ca aceste suprafete sä fie mai intai de toate racordate la utilitati." 

D1 Viceprimar, Croitorul C.-"vorbim de utilitati in contextul in care cartierul Tineretului au fost repartizate 
loturi de case pe Legea 15 farä nici o utilitate, jar astazi acei locatari reclama faptul ca nu au utiliati: apa, gaz, 
canalizare i asfalt dupa. 16 ani" 

D1 consilier Mirza V.C. —"recomandarea mea ar fi ca acele loturi sa aiba. utilitati" 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"recomandarea este ok" 
D1 Primar-"tocmai acolo se extinde reteaua de electricitate si duce ..." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 14 voturi "pentru" si 1 "abtinere"(dna Dumbrava A.R.) 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea reorganizarii comisiei de 

analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat, locuinte sociale, convenabile, de necesitate, de 
serviciu precum i a celor construite prin ANL. 

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— da citire proiectului de hotarare." Comentarii?" 
D1 Secretar General, Bolan G.- "propuneti membrii in comisie, completarea comisiei cu trei consilieri 

locali" 
DI Presedinte de sedinta.,Cimpanu T.- "inteleg domnul Secretar cä domnul Viceprimar trebuie sa fie 

presedinte si de aceea propun ca presedinte pe dl Croitoru Cezar" 
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DI Viceprimar, Croitorul C.-"propun pe dl Martin C.M. si dl Buihac C." 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerile (DI Viceprimar, Croitoru C. - preedinte; dl Martin C.M. si di Buihac C.) cu 

proiectul de hotärâre.. 
Se Inregistreazä 15 voturi "pentru" 
Se trece la punctul 13 at ordinii de zi: Project de hotärâre privind vânzärii prin licitatie publica a unui 

imobil (teren), apartinând domeniului privat at municipiului Tecuci, situat In municipiut Tecuci, str. Gh. 
Petracu, nr. 64-66 

DI Preedinte de sedintd,Cimpanu T.—" dä Citire proiectuiui de hotärâre. 
Di consilier Papuc P.-"din experiena mea de ani de zile cred cä v-ati  grabit acum sa vindeti acel teren. Eu 

zic Ca trebuia fficutä o dezbatere publicä, trebuia väzutä o chestiune as de orientare mai profunda flu pe sfrit de 
mandat..., si aa a expirat din iunie dar datoritä Guvemuiui PNL a mai luflgit-o 3-4 luni." 

DI Preedinte de sedintd,Cimpanu T.- "le tinem acolo de 30 de ani In paragina domnul Papuc. Sã se 
scoatem odatà terenurile acelea sã facem ceva cu ele, eu locuiesc In zonä e o debandadä, hotie" 

Di consilier Papuc P.-"nu este nimic din ceea ce spuneti domnul CImpanu" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"vreau sà-i aduc aminte domnului Papuc cä suntem In a! 18-lea an in care nu a 

venit nici un investitor sa investeascä In Unitatea Miiitarä, Ca sä investeti..." 
DI consilier Papuc P.-"acolo trebuia fficut PUG-ui" 
DI Viceprimar, Croitorui C.-"cineva ca sä investeascä trebuie sã-i oferi un cadru legal." 
Di consilier Papuc P.-"aveti PUG-ui terminat?" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"vreau sã-i aduc la cunotinta donmului Papuc cä am adus un investitor care 

dorea sã cumpere in unitatea militarä si sä investeascä suma de 4 milioane de euro creând 224 locuri de muncä 
prin care s-a opus acest partid PNL inciusiv cu acei patru consiiieri PNL cerând iocuri de casä pentru tineri. Ca 
sä construiascA acei tineri trebuia sä aibã bani. Deci, vorbim de singurul investitor dupà 17 ani. Deci, meritui nu 
este a PNL-ului." 

DI consilier Papuc P.-"spuneti ce aveti  de spus" 
DI consilier OancA S.V- "observ cä toate partideie au iäsat cu intentie sa distrugä acolo cum au distrus toatä 

economia. Nici PDL, nici PNL si nici PSD nu sunteti capabili sä conduceti aitfei decât prin vânzare de terenuri si 
active, adicA haideti sA ne gospodàrim flu vânzãnd pe doi lei pentru cä flu vor veni investitori aici nici dacä faci 
mätänii." 

Di Primar -"pa- 1 cea mai bunä investitie ca sã putem banii la unitatea militarä e sA täiem amenzile,täiem 
taxele i impozitele §i nu le mai piätim." 

DI consilier Oancä S.V- "täiem amenziie tocmai ca sä-i poatä oamenii plati impoziteie si taxele" 
Di consilier MIrza V.C. —"domnul Cezar dacä acei investitor ar fi investit 4 miiioane de euro credeti cã 1-ar 

fi deranj at sä cumpere In altä parte ca sä facä investitia?" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"deja a fficut investiia In altã parte domnui Vasilicä." 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotärâre. 
Se Inregistreazä 10 voturi "pentru", 2 "abtineri"(dna Dumbravä A.R. si dl Oancä S.V.) §i 3"Impotriva"(di. 

Andriuta G., di Mirza V.0 si dl Papuc P.) 
Di Secretar General, Boran G. - "proiectui a trecut, douA treimi Inseamnä 10" 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotàrâre privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 

38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini si contractului de concesiune aferente 
serviciului de administrare a domeniului public si privat - Societatea Administrarea Cimitirelor si a 
Spatiilor Verzi Tecuci SRL 

DI Preedinte de sedintd,Cirnpanu T.—" da citire proiectuiui de hotärâre." Comentarii?" 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. 
Se Inregistreazàl 1 voturi "pentru" , 2 "abtineri"(dna Dumbravä A.R. si dl MIrza V.C) i 2"Impotrivä" (dl. 

Andriutä G. si di Papuc P.). 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Project de hotärâre privind aprobarea preturilor de vânzare 

pentru locuintele ANL 1 situate in Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decusearä, nr. 14 
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DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare."Va rog?." 
DI Secretar General, Borsan G.- "aici domnul Tudor aveti un amendament i v-am lasat o copie ca sa o 

cititi" 
DI consilier Martin C.M.-"am depus un amendament la comisia nr. 1" 
DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "domnilor consilier comisia nr. 1, din care fac i eu parte, a depus un 

amendament la punctul nr. 15 i s-a cerut un punct de vedere al celor avizati a domnului Lucian Gradea de la 
SADPP i dau citire:"Subsemnatul Lucian Gradea, sef serviciu ADPP vã aduc la cunostinta cä in conformitate cu 
art. 10, alin.2, lit. d din Legea nr. 152/1998 privind valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre 
autoritatile administratiei publice locale ...Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste 
anual prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii i administratiei, la aceasta data find in vigoare 
Ordinul Ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii i administratiei nr.3519/2020. Fata de cele prezentate rog 
analizati si dispuneti. Domnule Borsan vã fac o intrebare privind legalitatea - acest amendament propus se refera 
la pretul de vanzare dupa si inainte data de 03 august cand a aparut legea cu noile preturi. Care este punctul de 
vedere legal al dumneavoastra?" 

D1 Secretar General, Borsan G.- "legea privind vanzarea locuintelor ANL prevede in mod clar si expres ca 
pretul vanzarii este pretul din momentul incheierii actului de vanzare-cumparare la notariat. Actul de vanzare-
cumparare la notariat este o etapa ulterioara adoptarii proiectului de hotarare. Prin proiectul de hotarare se aproba 
vanzarea unui apartament, jar ulterior aprobarii vanzarii se merge la notariat pentru incheierea actului de 
vanzare-cumparare. Acum problema pe care o cunosc si eu personal este cä potentialii cumparatori au depus 
cereri pentru cumpararea locuintelor in urma cu dou-trei luni" 

D1 Viceprimar, Croitorul 	scuzati domnul Borsan sunt cereri depuse din 2019, din septembrie 2019, 
vorbim de aproape un an" 

D1 Secretar General, Borsan G.- "nu cunosc situatia adoptarii acestui proiect de hotarare, dar noi trebuie sä 
punem in aplicare legislatia existenta la momentul aprobarii hotararii consiliului local" 

D1 Viceprimar, Croitorul C.-"o cunosc eu, a don i 	vä aduc la cunostinta urmatoarele lucruri. In urma 
discutiilor cu cei trei potentiali cumparatori dupa cum am spus domnul Borsan care au fost in audienta la mine 
zilele trecute, speta este urmatoarea: acei trei cumparatori au depus cereri de cumparare catre Primaria Tecuci 
undeva in luna septembrie 2019, ianuarie 2020, luna mai 2020. La momentul actual datorita faptului cä acele 
cereri nu au fost propuse i facut proiect depus in Consiliul Local oamenii au trecut la etapa urmatoare ca sä spun 
prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, din 03 august actual PNL, cresterea pretului la locuintele ANL cu 50%. 
Acei oameni nu au nici o vina cä au depus cererile de cumparare anul trecu in luna septembrie si nu s-a facut 
hotarare de consiliul local pentru cumpararea cu pretul de anul trecut." 

D1 consilier Papuc P.-"cine a administrat orasul?" 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"acei oameni au depus in luna septembrie cand un apartament costa un miliard 

cinci sute jar astazi costa doua miliarde sase sute, nu au nici o vina acei oameni cä noi nu am propus in consiliu 
cumpararea apartamentelor de anul trecut, vorbim de peste un miliard crestere la un apartament de carton." 

DI consilier Mirza V.C. —"trebuie luat in considerare Ca oamenii poate s-au imprumutat de acei bani" 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"nu contest, dar acei oameni nu au nici o vina cä noi am fost neglijenti si nu ne-

am facut treaba, noi ca Consiliul Local si Primarie" 
D1 consilier Mirza V.C. —"preturile sunt exagerate" 
DI consilier Papuc P.-"cine a fost primarul?" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"avem compartimente de specialitate care trebuiau sã-si faca treaba" 
D1 Primar -"vreau sa aduc o completare toate discutiile i cererile care au fost la ANL1... nu a fost niciodata 

acceptat pretul de vanzare de Catre acestia, deci oamenii nu si-au dorit sã cumpere la valori mult mai mici si a 
avut o corespondenta permanenta intre administratie i cumparator. Ei si-au dorit sa cumpere la o valoare mult 
mai mica dupa calcule facute ..." 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"nu, la valoarea lui 2019 nu la valoarea lui 2020 domnul Primar" 
D1 Primar-"spun foarte clar ceea ce cunosc i cei de la ADPP pot sä spuna foarte clar, este firesc ca acum 

190 mu i lei li se pare foarte bun pe langa 260 de mii." 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"undeva ajungem ca cineva nu-si face treaba" 
DI consilier Papuc P.-"cine?" 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"nu stiu, urmeaza" 
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D1 consilier Andriuta. G.-"pentru cä eu nu vä aud, o trebuit sä pun aproape de ureche telefonul. Eu voiam sa 
intreb pe domnul Primar cä ne-a invitat in sedinta de consiliu transmisa prin mai multe mijloace electronice 

vreau sä-1 intreb cine pune pe aceste mesaje acele coduri, codul acesta care a fost astazi, acest lucru este 
premeditat? Vreau sästie toti colegii cä cine nu vrea domnul Primar sa participe la sedinta, nu participa. Codul 
acesta de astazi cine 1-a pus astazi pe mesaje pe telefon? Altadata. nu 1-au primit altii si au tacut din gura., eu nu 1- 
am primit astazi i vreau sa aduc la cunostinta la toti colegii consilieri cä voi face plangere. Dumneavoasträ nu 
m-ati invitat astazi prin acest cod pentru a nu intra in sedinta." 

D1 consilier Martin C.M.-"domnul Andriutä asta este de campanie?" 
D1 consilier Andriuta. G.-" nu este de campanie cä eu domnule nu mai fac campanie" 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"nu pentru PNL" 
D1 Primar-"nu cred cä este vina Primarului cä dumneavoastra nu still sä folositi laptopul" 
DI consilier Andriuta. G.-"care laptop cà eu sunt pe telefon." 
DI Primar-"domnule aveti laptop" 
DI consilier Andriuta. G.-"acest cod 1-am primit pe mesaj pe acest telefon i astazi nu este" 
DI Primar-"credeti dumneavoastrã cä colegii dumneavoasträ au primit alt cod sau ii s-au dat alt laptop ca sa 

foloseasca numai unul din ei?" 
DI consilier Andriuta. G.-"eu spun ca. nu 1-am primit" 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "domnul Andriuta, dar cum v-ati conectat?" 
D1 consilier Andriuta. G.-"asta este treaba mea cum m-am conectat, prin mijloace indirecte." 
D1 consilier Oanca. S.V- "domnul Presedinte imi permiteti, scurt — am o recomandare pentru domnul Primar 

pentru dumneavoastra. toti - eu o sà va rog sa retrageti proiectul. Eu nu sunt de acord cu majorarea de preturi 
aveti parlamentari trimite-tii peste Guvern sa se lege cu lanturi de Guvern sä nu mai mareascã acum in aceasta 
perioadã sã dubleze preturile si nu stiu cum nu au sarit in sus parlamentarii dumneavoastra, adica punem din nou 
biruri si mai mari cã locuri de munca nu va implicati sa creati. Va rog sa retrageti proiectul si in cateva zile sa 
ajungeti la Guvern." 

D1 Viceprimar, Croitorul C.-"vreau sä-i transmit domnului Samir in felul urmator aceasta hotarare nu trece 
prin Guvern este ordin de ministru" 

D1 consilier Oanca. S.V- "am inteles Curtea Constitutionala a anulat multe Ordine de ministru cretine de-a 
dreptul i idioate i acesta poate fi contramandat dacã exista presiune... Va rog sa retrageti proiectul." 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"dacã este toata lumea de acord eu yin cu un amendament: cei trei potentiali 
cumparatori care au depus cereri de un an de zile de cumparare sa se facä la pretul stabilit de catre Serviciul 
ADPP la momentul cererii. La momentul cererii ei au primit un pre t calculat la Ordinul de Ministru din 06 
august 2019." 

DI Primar-"pe care nu 1-au acceptat" 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"ba da , 1-au acceptat oamenii pentru cä au facut cererea de cumparare, doar cä 

noi prin neglijenta serviciilor din subordine le-au transmis cä nu pot cumpara deck cu preturile actualizate dupd 
06 august 2020 de Guvernul PNL" 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "inainte de sedinta m-am dus personal la domnul Borsan i m-am 
interesat de legalitatea acestui project de hotarare". 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"legalitatea o dä Prefectura domnul Presedinte de sedinta. Propun un 
amendament prin care acei potentiali cumparatori sä-si achizitioneze apartamentele la data cererii, eu asta propun 
ca i amendament la acest project" 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "putem propune un amendament dar nu in afara legii." 
DI consilier Mirza V.C. —"raspundeti dumneavoasträ pentru diferenta?" 
D1 Secretar General, Borsan G.- "Ordinul Ministrului prin care s-au majorat preturile cu 50% este in vigoare 

astazi la momentul adoptarii proiectului? Da sau nu?" 
DI consilier Papuc P.-"da" 
DI Secretar General, Borsan G.- "daca este in vigoare noi adoptam un project de hotardre cu legislatia in 

vigoare la momentul adoptarii." 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"eu propun un amendament prin care doresc cumpararea apartamentelor ANL 

cu pretul de la data cererii propuse" 
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DI consilier Oanca S.V- "domnul Viceprimar este impotriva Ordinului de Ministru care este deasupra 
HCL." 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"domnul Oanca cererile au fost depuse in 2019. Eu am voie sa fac amendament 
cä sunt consilier local daca dumneavoastra vreti aprobati, daca nu — nu. Pleaca proiectul la prefectura i dä aviz 
de legalitate sau nu" 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "eu pot supune la vot acest amendament dar avem sanse man i ca sa ni 
se intoarca acest project ca find nelegal, eu nu cunosc foarte bine." 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"este sansa acelor oameni nu cumpararn noi ca i consilieri, este treaba lor daca 
se intoarce cu vot negativ de la Prefectura — eu propun amendamentul de cumpararea cu pretul de la data 
depunerii cererii" 

DI consilier Oanca S.V- "nu poti sa faci nici o propunere in afara legii domnul Cezar" 
DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "avand in vedere legalitatea acestui proiect nu poti sä iei o decizie 

supun la vot amendamentul domnului Croitoru i ce voteaza i Prefectura va lamuri i ne va scoate din impas." 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"avizul de legalitate oricum 11 dä Prefectura." 
DI Secretar General, Borsan G.- "nu il dau i eu." 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"acei oameni nu au nici o vrnä cä ei au depus in 2019 cererea de cumparare 

noi nu ne-am facut treaba sau nu altii nu si-au facut treaba" 
DI Secretar General, Borsan G.- "daca cititi antetul proiectului de hotarare o sä observati cä in mod expres 

am mentionat Ordinul prin care s-au majorat preturile cu 50% in vigoare astazi, ca atare..." 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"domnul Secretar citesc toate proiectele dar acei oameni nu au nici o vina." 
DI consilier Oanca S.V- "domnul Viceprimar are dreptate aici oamenii nu au nici o vina, vinovat este cand a 

intrat necuratul in PSD si a dat jos Viceprimarul care era presedintele comisiei si de aceea s-a intarziat atatea 
luni" 

DI Viceprimar, Croitorul C.-"propun acest amendament la acest project" 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "supun la vot amendamentul domnului Cezar ca acele cereri care au 

fost inregistrate inainte de acest Ordin prin care s-au majorat cu 50% sä se achizitioneze..." 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"la data depunerii cererii" 
DI Secretar General, Borsan G.- "eu va spun ca nu pot sä semnez de legalitate o hotarare nelegala, daca in 

antet am prevazut Ordinul Ministrului prin care s-au majorat cu 50% preturile la apartamente nu pot sa semnez 
hotararea dupd adoptare cu legea veche care nu mai este in vigoare." 

D1 Viceprimar, Croitorul C.-"oameni buni nu intelegeti cä ne vom trezi cu plangere penala cä noi nu ne-am 
facut treaba" 

DI Secretar General, Borsan G.- "cine nu si-a facut treaba domnul Viceprimar?" 
DI Viceprimar, Croitorul C.-"vom vedea" 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "mi se pare argumentul i domnului Croitoru si a domnului Borsan 

logice, dar legal mi se pare a domnului Borsan" 
DI consilier Oanca S.V- "rational este vä rog domnule Pre§edinte retrageti proiectul 'Ana ne clarificarn 

poate cineva va bate cu purnnul la Guvern sä avem i noi o data vlaga de barbat..." 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"cel mai corect ar fi cum a spus domnul consilier Oanca sä retragem proiectul 

de pe ordinea de zi, an trebui sa facem adresa. catre Ministerul Dezvoltarii pentru a primi raspuns exact vizavi de 
aceasta problema, are dreptate domnul Oanca." 

D1 consilier Oanca S.V- "domnul Primar insist sä retragem proiectul de pe ordinea de zi." 
D1 consilier Mirza V.C. 	eu insist sa ii retrageti." 
DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "domnul Borsan cum putem sä retragem..." 
D1 Secretar General, Borsan G.- "numai domnul Primar poate sä retraga un proiect de hotarare, numai 

initiatorul poate sä retraga." 
D1 Primar-"retrag acest proiect de pe ordinea de zi." 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"domnul Primar retrageti acest proiect de pe ordinea de zi va rog frumos" 
DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.- "acest project a fost retras i ramane ca factorii decizitionali, juridici 

si administrativi sä Ii dea o parere." 
D1 Viceprimar, Croitorul C.-"a§a este facem adresa catre Ministerul sa ne dea raspuns vizavi de aceasta 

problema, domnul Samir Oanca ati avut cea mai bund idee". 
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Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea modificarii 
Organigramei si a Statului de functii al Bibliotecii Municipale "Stefan Petica" Tecuci 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T.—" dä citire proiectului de hotarare." Daca aveti comentarii ?" 
Dl Viceprimar, Croitorul C.-"aceasta modificare este practic schimbarea denumirii din sectia de carte in 

sectia de franceza pentru cä sunt foarte multe volume de carti in engleza, in franceza, jar majoritatea sunt in 
franceza practic este doar o schimbare de nume" 

Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 11 voturi "pentru", 3 "abtineri"( dl. Andriuta G., dna Dumbrava A.R. si dl Mirza V.C) 

1"impotriva"( dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind numirea reprezentantului U.A.T. 

Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatiilor la Societatea "Administrarea Cimitirelor si a 
Spatiilor Verzi SRL Tecuci" 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— cid citire proiectului de hotarare. 
Dl consilier Oanca S.V- "este cu vot secret, nu?" 
Dl Presedinte de sedintA,Cimpanu T.- "cum ati vazut la materialele inmanate ca i mie a fost propus un 

domn Ursu Gabriel. Dacd aveti comentarii?" 
Dl consilier Papuc P.-"cine este domnul acesta?" 
DI Presedinte de sedintA,Cimpanu T.- "este domnul Ursu Gabriel, cum sunteti dumneavoastra 
Nu mai sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza cu 12 voturi "pentru" si 3 "abtineri"( dl. Andriuta G., dna Dumbrava A.R. si dl Mirza 

V. C) 
Punctul 18 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind revocarea proceselor-verbale de atribuire in 

folosinta gratuita i respectiv retragerea dreptului de folosinta a unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 
15/2003."- a fost retras 

Dl Presedinte de sedinta,Cimpanu T- 
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Intrebari, interpelari, petitii 
Nu mai sunt interventii 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu 	d1ar inchise lucfarile sedintei." 

Drept pentru care s-a incheiat pfezenth-TfiroOs„ verbal. 

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