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PROCES – VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARA DE iNDATA 

15.12.2020 

incheiat astazi, 15.12.2020, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc ON—LINE, prin aplicatia "ZOOM", orele 16°° . 

Sedinta Consiliului Local de astazi este inregistrata audio-video. 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu Tudor – "Bund ziva"declard deschise lucrarile sedintei i dau cuvAntul 

domnului Secretar General pentru a face prezenta nominalr. 
Domnul Secretar General, George Borsan – "Bund ziva! Birzu S.. –prezent; Cimpanu T. – prezent; Dragan 

O.C. –prezent; Gavril C.S. – prezent; Grama F.I. –prezent; Istrate D. –prezent; Leonte I- prezent; Martin C.M. – 
prezent; Miron C.N. –prezent; Naum A. –prezent; Paraschiv M.M.- prezent; Pascal R. - prezent; Padure A.L. – 
prezent; Pelin E.D. –prezent; Radu V.- prezent; Susanu B.B- prezent i Ursulica C.- prezent. Dupd cum 
cunoasteti exista o completare a ordinii de zi cu cloud proiecte de hotarare prin care trebuie sä luam act despre 
demisia a doi consilieri locali, din acest considerent numarul consilierilor locali in functie este de 17. Domnul 
Presedinte puteti lua cuvAntul pentru cä avem cvorum, jar sedinta poate incepe cu 17 consilieri locali." 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu Tudor - precizeaza cä a fost la mapa procesul-verbal de la sedinta 
anterioard. 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T. - supune dezbaterii procesul-verbal din 27.11.2020. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la sedinta din: 27.11.2020. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.- dä cuvantul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi a 

sedintei de astazi. 
D1 Primar – dä citire Dispozitiei nr. 346/14.12.2020 si Dispozitiei nr. 349/15.12.2020 de completare a 

ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotArare: 
"1.Proiect 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 si surse de finantare al 
U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. 

2. Project de hotarare privind constatarea incetdrii de drept inainte de termen a mandatului de consilier 
local al domnului Dinu Constantin. 

3. Project de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de termen a mandatului de consilier 
local al domnului Lupascu Mircea" 

Nu suntinterventii. 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea asa cum au fost prezentate de domnul Primar. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.– "propun sà incepem dezbaterile cu proiectele de pe completarea 

ordinii de zi i apoi proiectul cu rectificarea de buget" 
Se supune la vot propunerea domnului Presedinte de sedinta. 
Se inregistreaza unanimitate voturi "pentru". 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind constatarea incetarii de drept 

inainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Dinu Constantin. 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T– dä citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii 
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Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru"(17 voturi "pentru"). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind constatarea incetarii de drept 

inainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Lupascu Mircea 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T.- dä citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotarfire 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. 

Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T. — da. citire proiectului de hotarare. 
Dl Secretar General, Borsan G — "la acest project avem un amendament". 
Dl Presedinte de sedinta., Cimpanu T.- "comisia nr. 1 prin semnatura domnului Pascal Remus a venit cu 

un amendament care priveste trei puncte i pe care si dumneavoastra le aveti , le dau citire : primul punct de pe 
amendament — "1. La capitolul bugetar "Autoritatile publice 51.02"- Documentatie tehnica - anvelopare $coala 
Gimnaziald Elena Doamna Tecuci - valoarea investitiei 96,00 mu i lei si Documentatie tehnica - anvelopare 
Gradinita cu PP nr. 15 — valoare investitiei 72,00 mu i lei propunere rectificare sA mut'am suma pentru Spitalul 
Municipal "Anton Cincu" Tecuci." - VA rog comentarii pe marginea acestui amendament." 

Dl consilier Pascal R. — "impreuna. cu  colegii mei de la U.I.P.T. am studiat un pic aceste investitii si in 
primul rand cã in sedinta trecuta domnul Primar ne-a promis o fundamentare mai bund a acestor investitii, jar la 
sedinta de astazi am gasit un simplu referat de o singura pagina cu suma de 96 mu, in speta aceasta. suma. de 72 
mu. Cei de la Agentia Fondului de Mediu vor da drumul la aceasta masura. in perioada 3 martie-5 aprilie, nu va 
fi pe sistemul primul venit - primul servit, ci va fi pe sistemul punctajul cel mai bun. Cred cä oportun ar fi fost 
sa facem un punctaj, sA vedem daca suntem eligibili, i sä obtinem un punctaj cat mai mare ca sä obtinem 
aceasta finantare i dupd asta sA venim cu aceste investitii i sA cerem bath." 

Dl consilier Padure A.L. —" legat de Scoala nr. 5 si vreau sa. spun pentffu cä eu lucrez aici, acum doi ani de 
zile la $coala nr. 5 s-a facut fatada acestei cladiri investindu-se o suma de bath, sunt termopane banuiesc cä 
trebuie facut un audit energetic in acest sens sä vedem daca ne incadram cu acesti bath. Astazi am discutat cu 
conducerea co1ii i conducerea scolii nu a solicitat niciodata o anvelopare energetica, conducerea scolii a 
solicitat acoperiscä ne ploud in scoala, nu stiu de ce s-a ajuns la anvelopare energetica." 

Dl consilier Pascal R. — "din ce surse am stiu ca acum doi sau trei ani de zile este realizat un studiu de 
fezabilitate pe scoala nr. 5, in documentatia prezentata ne spune despre o documentatie tehnica de anvelopare. 
Programul de la Agentia Fondului de Mediu se refera la cresterea eficientei energetice i gestionarea inteligenta 
a energiei in cladirile publice cu valo are per unitate undeva la 15 miliarde din care ca sä fie si finantata Primaria 
Tecuci trebuie sa vinã cu o cofinantare de 30% pentru fiecare obiectiv. Ar fi bine, din punctul nostru de vedere, 
sa facem o analiza mai build la ce objective vrem sa finantam." 

Dl Primar — "domnul Pascal pentru a depune aceste proiecte spre finantare, eu mi-as fi dorit ca sa fim 
printre primii, noi Tecuciul, care depun aceste proiecte spre finantare. Partea de eficienta energetica nu am luat 
eu decizia de a merge cane $coala nr. 5 Si care Gradinita nr. 15, ci m-am consultat cu colegii din Aparatul de 
specialitate al Primarului, si am constatat cä$coala nr. 5 intr-adevar poate are fatada facuta dar ea nu este 
anvelopata tennic pentru a -beneficia de o eficienta energetica de o calitate ridicata si Intr-akleyar sunt probleme 
cu acoperisul care intra in aceasta reabilitare, este vorba despre un proiect de un milion cinci sute mii lei pe 
unitate, iar partea de finantare nu este de 30% ci de 10%." 

D1 consilier Pascal R. — "nu domnul Prirnar, vä contrazic daca o sà cititi ghidul cu 10% obtineti zero 
punete. in conditiile in care nu este primul venit - primul servit si in conditiile in care se face ierarhia dupd 
punctaj cu 10% cum spuneti dumneavoastra nu o sä luarn niciodata. aceasta finantare." 

Dl Primar —"rog colegii consilieri daca considera oportun sa mergem pe acest program al A.F.M.-ului 
catre alta unitate de invatamant nu am nici o problema. Am luat aceasta decizie in urma consultarilor cu colegii 
din Aparatul de specialitate pentru cAScoala nr. 5 este o unitate destul de mare si sä ne incadram pe toti acei 
banuti un milion cinci sute mu i lei." 
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Dl consilier Pascal R. — "referitor la ce a spus domnul Primar 11 rog sa facd din nou o analiza i poate acest 
punct sä 11 prindd la sedinta ordinard pe care cred cA o sä o avem la sfarsitul lunii." 

Dl Primar —" sumele domnul Pascal daca imi permiteti, sumele sunt bugetate, asta nu inseamnd ca trebuie 
sa le si cheltuim pe toate. Noi nu putem sa bugetdm cat este oferta trebuie sA avem o marja in care sd ne 
incadram." 

D-na consilier Paraschiv M.M —"noi astazi in Comisia de invatamant nu am vazut in documentele 
respective scris cuvantul "acoperis", daca am fi stiut cä este si acoperisul inclus probabil am fi fost de acord cu 
acest proiect". 

Dl consilier Path= A.L.- "in proiectul de reabilitare nu scrie nimic de acoperis, scrie doar despre aceasta 
anvelopare. Scoala "Elena Doamna" are in conturile sale deja 50 mu i lei pentru acel acoperis, problema se pune, 
din ce am inteles eu, au intampinat la obtinerea autorizatiei de la mediu, de la culte pentru cä avem Judecatoria 
aproape si de la ISU pentru a putea demara acest proiect. Da Scoala "Elena Doamna" are nevoie de acoperis, da 
scoala nu este reabilitata termic dar Scoala "Elena Doamna" are o fatada facuta acum un an jumatate sau doi 
unde s-au cheltuit foarte multi bani." 

Dl Secretar General, Borsan G. —"lecturand amendamentul am vazut Ca dumneavoastra faceti o sugestie ca 
banii sä fie alocati la Spitalul "Anton Cincu". Din punctul meu de vedere nu este legal, dumneavoasted veti vota 
"pentru" sau "impotriva", daca nu trece proiectul banii sunt aici, dar nu putem sä-i alocam la Spitalul "Anton 
Cincu" nefiind o solicitare din partea acestuia i nici fimdamentare in acest sens." 

DI consilier Martin C.M . —" eu cred ea este legal sd putem muta banii, poate sa ne lamureasca doamna 
contabil, mie mi se pare foarte mult doar pentru documentatie un miliard doar pentru o scoala" 

D-na Director Economic, Tapoi N. —"Bund ziva! Eu m-am intalnit astazi cu comisia si nu am fost atenta 
cand v-am dat un raspuns referitor la cele trei capitole bugetare unde spune ca renuntam, insa spuneti tot o data 
cä "mutam suma", eu ca sä pot muta suma din punct de vedere legal si tehnic trebuie sa am o fandamentare in 
spate, stiti foarte bine la sectiunea dezvoltare eu trebuie sd am o fundamentare, adica ce sa facem cu ei cum sd Ii 
repartizez. Eu cred cä putem face rectificarea numai pe renuntare dacä sunteti de acord si la urmatoarea 
rectificare dacd o sA avem solicitare din partea managerului de la Spital exact pe ce obiectiv de investitii" 

Dl consilier Pascal R. — "domnul Dinu a venit astazi la comisie si in urma discutiilor cu dumnealui am 
convenit sA ludm niste paturi dacd este oportund, paturi noi inclusiv un pat la ATI, un pat ultraperformant. Dupd 
ce faceti toate demersmile necesare probabil o sa aveti i un referat de necesitate din partea domnului doctor." 

D-na Director Economic, Tapoi N. —"eu nu am primit din partea domnului doctor nimic. Noi trebuie sä 
votam lista de investitii pe care nu pot sä o fac decal analitic, pe fiecare obiectiv de investitii, exact cum aici y-
am pus la "Autoritati publice" documentatia tehnicd si este trecutd exact 96 mu i lei reprezentand anvelopare 
gradinita asa trebuie sa trec eu acesti 96 mii ce fac cu ei. Uncle ii tree?" 

Dl Primar —"la urmatoarea sedinta pe care o sä o facem la finalul lunii, in fitrictie de disponibilul de bani 
din conturile Primariei si in fitrictie de solicitarea domnului manager ca si costuri pentru achizitia de paturi sau 
ce mai trebuie la Spital putem face o rectificare special cu destinatie pentru a aloca la Spital sumele necesare 
pentru a depasi aceasta situatie 

Dl Presedinte de sedintd, Cimpanu T.- "din ce inteleg eu noi vom vota acest amendament urmand ca banii 
sd lantana in conturile Primariei si la un alt proiect de rectificare bugetafa sä ii dam la Spital. Este corect ce am 
inteles?" 

D-na Director Economic, Tapoi N. —"vom scoate din lista de investitii de la cele trei capitole si la 
urmatoarea rectificare sa vin'a cu propunerea cei de la Spital vedem ce destinatie vor avea." 

Dl consilier Gavril S.C. — "vreau sä ne spunä doamna director pentru cä spuneti cd nu este legal sä mutam 
bairn la Spital, dati-ne si noua legea si articolul sa vedem unde scrie ca .  noi nu avern voie ca si consilieri sä 
mutdm banii pe care i-ati propus durnneavoastra." 

Dl Secretar General, Borsan G — "Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale" 
Dl consilier Gavril S.C. — "doamna director dimineata nu mi-ati spus nimic ca nu se pot muta." 
D-na Director Economic, Tapoi N. —"de aceea am si intervenit pentru a ma corecta in fata dumneavoastrd 

pentru cä nu pot, nu am posibilitatea din punct de vedere tehnic si legal sä modific acum. Eu am nevoie de 
aceastd modificare maine dimineatd sd o trimit la Finantele Publice pentru a nu pierde banii" 

Dl consilier Gavril S.C. — "dacd maine dimineata aveti de la Spital de la domnul doctor, nu puteti face 
aceasta rectificare?" 
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D1 Secret& General, Borsan G — "aparatul de specialitate al Primarului prin compartimentele de 
specialitate, de resort vin cu propuneri legislative, referate i intocmesc proiectul de hotarare care urmeaza a fi 
aprobat. Nu avem posibilitatea sa venim cu o hotarare de consiliul local ca ulterior sä venim cu atributiile 
compartimentului de resort, referate etc." 

Dl consilier Gavril S.C. — "o sa verificarn i noi, atunci raman in contul Primariei." 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T.- "nemaifiind discutii supun la vot amendamentul cu mentiunea Ca 

acesti barn deocamdata raman in conturile Primariei" 
D-na Director Economic, Tapoi N. —"renuntarn la aceasta previziune" 
Se supune la vot amendamentul "La capitolul bugetar "Autoritatile publice 51.02"- Documentatie tehnica-

anvelopare Scoala Gimnaziald Elena Doamna Tecuci - valoarea investitiei 96,00 mu i lei si Documentatie 
tehnica-anvelopare Gradinita cu PP nr. 15 — valoare investitiei 72,00 mu i lei propunere rectificare sa ramand in 
conturile Primarier 

Se inregistreaza 11 voturi "pentru" si 6 "abtineri"( dl Birzu S, dl Naum A., dl Leonte I., dl Pelin E.D., 
Radu V. si dl Susanu B.B.) 

Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T.- "acest amendament a fost aprobat. Trecem la al doilea punct de pe 
amendament -La capitolul bugetar "Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor i dezvoltarii comunale 
70.02.50" —Servicii de consultanta pentru accesarea fonduri europene pe programul 2021-2027 — valoare 
investitie 150,00 mu i lei propunere rectificare sa ramana in conturile Primarier 

D1 consilier Pascal R. — "in perioada 2021 -2027 am considerat ca oricum fondmile europene pentru 
aceasta perioada, daca o sa fie, o sa fie dupd trimestrul III al anului 2021. Deocamdata Romania nici nu a 
semnat acordul pentru aceste fonduii, jar 2021-2022 vor fi doi ani de tranzitie in care banii vor fi foarte putini 
urmand ca din 2023 sa se cheltuiascd banii pentru exercitiul financiar 2021-2027. Am considerat oportun ca 
acesti bani sä Ii prindem in bugetul de anul viitor". 

D1 Primar —"domnul Pascal vä apreciez faptul cä sunteti in tema cu tot ceea ce tine de fondmile europene 
si chiar mi-ar face placere sà ne vedem mai des, ideea este ca noi pand anul acesta am cam fugit de aceste 
fonduri europene i cred ca este momentul sa mergem toti in aceeasi directie, adica in accesarea acestor fonduii 
europene motiv pentru care trebuie sa pregatim o serie de documente i cred ca dumneavoastra stiti acest lucru. 
Eu cred cd este oportun sa ne miscarn repede, daca mergem in stilul acesta in care dumneavoastra puneti piedici 
nu cred cä este constructiv pentru noi ca oras." 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.- "supun la vot al doilea punct de pe amendament." 
Se inregistreaza 11 voturi "pentru" si 6 "abtineri"( dl Birzu S, dl Naum A., dl Leonte I., dl Pelin E.D., 

Radu V. si dl Susanu B.B.) 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.- "cu 11 "pentru" si 6 "abtineri" al doilea punct de pe amendament a 

trecut. Trecem la al treilea punct din amendament - La capitolul bugetar "Strazi 84.02.03.03" — "Servicii de 
elaborare Plan Mobilitate Urbana Durabila" — valoare investitie 150,00 mu i lei propunere rectificare sà ramana 
In conturile Primariei. Spun la vot acest punct." 

Se inregistreaza 11 voturi "pentru" si 6 "abtineri"( dl Birzu S, dl Naum A., dl Leonte I., dl Pelin E.D., 
Radu V. si dl Susanu B.B.) 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.-" 11 "pentru" si 6 "ablineri" pentru acest punct de la amendament." 
Nu mai sunt interventii 
Se supune la vot proiectul de hotardre cu amendamentele de mai sus. 
Se inregistreaza 15 voturi "pentru' si 2 "ablineri"( dl Leonte- -I. i dl Radu y.). 
D1 Presedinte de sedinta„ Cimpanu T.-- "15 voturi "pentru" si 2 "abtinerr. Dec] ar inchise lucrarile 

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

Pre§edinte de §edintL 	 Secretar General al U.A.T., 
Tudor Cimpanu 	 George Lucian Boran, 
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