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PROCES — VERBAL 
SEDINTA ORDINARA 

27.11.2020 

incheiat astazi, 27.11.2020, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc la Casa de Cultura - Sala Studio, orele 12 00 . 

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 27.11.202 este inregistrata audio-video. 
Domnul Secretar General, Bolan George — Face prezenta in ordine alfabetica Birzu S.— prezent; 

Cimpanu T. — prezent; Dinu C. — prezent; Dragan O.C. — prezent; Gavril C.S. — prezent; Grama F.I. —prezent; 
Istrate D. —absent motivat; Leonte I- prezent; Lupascu M. - 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. 

Din totalul de 19 consilieri locali in fun ctie sunt prezenti 18 fapt pentru care sedinta Cons iliului Local este 
statutara. 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T — "Supunem la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, daca sunt 
comentarii, intrebari, discutii pe marginea procesului-verbal al sedintei anterioare. Daca nu sunt, supunem la vot 
procesul-verbal al sedintei anterioare." 

Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T —"inainte de a da cuvantul domnului Primar pentru a prezenta 

ordinea de zi, a don i sä limitam cat de cat numarul persoanelor in said', la fel si numarul persoanelor care 
filmeaza, chiar daca sedintele sunt publice jar punctul "informari, interpelari, petitii", de pe ordinea de zi sa fie 
trecut in deschiderea sedintei alocam un timp." 

Se supune la vot propunerea domnului presedinte de sedinta Cimpanu T. - punctul "informari, interpelari, 
petitii" sa fie trecut in deschiderea sedintei." 

Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T. dã cuvAntul domnului Primar pentru a da citirii ordinii de zi. 
D1 Primar — dä citire Dispozitiei nr. 270/20.11.2020 si Dispozitiei nr.276/24.11.2020, astfel: 
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 i surse de finantare al 
U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul 
Tecuci pe trimestrul III 2020. 

3. Project de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — CONSTRUIRE IMOBIL 
PRESTARI SERVICII (BIROURI) $1 LOCUINTA —STRADA REPUBLICII NR.23. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita si a dreptului de uz i servitute catre 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 3846 
mp de teren situat in Municipiul Tecuci. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea &aril in folosinta gratuita si a dreptului de uz si servitute catre 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 70,38 
mp de teren situat in Municipiul Tecuci. 

6. Project de hotarare privind transmiterea in administrarea Gradinitei cu program prelungit nr.14 a unui 
imobil situat in Tecuci, strada Cocorasti nr. 1. 

7. Project de hotarare privind schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci, Aleea Plopilor, nr.5, 
bl.H1, ap.13 din locuinta convenabila in locuinta de necesitate. 
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8. Project de hotkare privind transmiterea in administrarea Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a 
unui modul tip container. 

9. Project de hotarare privind transmiterea in administrarea Serviciului de Ambulanta Judetean Galati a 
unui modul tip container. 

10.Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul 
locativ de stat, locuinte sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum si a celor construite prin ANL. 

11.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in consiliile de 
administratie Si comisiile de evaluare i asigurare a calitatii educatiei din cadrul unitatilor de invatamant 
preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

12.Proiect de hotardre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea 
Generala a Asociatilor la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. 
Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului URSU GABRIEL. 

13.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea 
Generala a Asociatilor la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii 
de demisie a domnului URSULICA CONSTANTIN. 

14. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tecuci in 
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Anton Cincu", Tecuci. 

15. Project de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati" i acordarea unui mandat special. 

16. Project de hotarare privind stabilirea unor tarife ce vor fi practicate de Societatea Compania de 
Utilitati Publice S.R.L — Tecuci pentru activitati din cadrul Serviciului de salubrizare, incepand cu data de 
01.12.2020. 

17. Informari, interpelari, petitii. 
*Adresa inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.5/12.11.2020 privind suspendarea contractului de 

mandat al domnului Virlanuta Constantin. 
Se completeaza ordinea de zi cu Dispozitia nr.276/24.11.2020 astfel: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2020 la 
Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi S.R.L. Tecuci. 

2. Project de hotarare privind procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligaiile fiscale 
principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local Tecuci, conform art. XVII - Capitolul II din 
O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

3. Project de hotarare privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea 
Generala a Asociatilor la Societatea Piete Prest Tec S.R.L., ca urmare a incetarii de drept a mandatului 
domnului Anton Nicolae. 

Presedintele de sedinta, Cimpanu T — "Supun la vot ordinea de zi prezentata de domnul Primar cu tot cu 
completarea ordinei de zi." 

DI. Gavril C.S - "Speram sä fie ultima domnule Secretar. Domnule Presedinte, trebuie sä respectam cele 
cinci zile, sa avem timp sa le citim, sa ne documentam." 

Domnul Secretar General, Borsan G.— "Conform Codului administrativ, sedintele ordinare sunt convocate 
cu cel putin cinci zile inainte de sedinta, ele sunt de fapt sapte caci prima si ultima nu se ia in calcul dar in 
situatii exceptionale, cu referat de urgenta poate fi completata ordinea de zi, cele trei proiecte de pe completarea 
ordinei de zi sunt insotite de referat de urgenta." 

Dl. Gavril C.S — "Nu toate cele trei puncte au fost pe urgenta." 
Presedintele de sedinta, Cimpanu T — "Supun la vot ordinea de zi prezentata de domnul Primar cu tot cu 

completarea ordinei de zi." 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind rectificarea bugetului centralizat 

de venituri si 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. 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T — dä citire proiectului de hotarare. 
DI. Gavril C.S — "La proiectul nr.1 sunt initiatorul unui amendament." 
Se dä citire amendamentului nr. 12/CL/25.11.2020 
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La capitolul bugetar „Autoritati publice 51.02.01.03" — Servicii de audit privind Sistemul de 
management al calitatii ISO 9001, pentru anul 2021 — valoarea investitiei 5,00 mu i lei, noi nu suntem de 
accord cu aceasta suma, se poate prinde in noul buget - 2021. 

La capitolul bugetar „Autoritati publice 51.02.01.03" — Studiu de fezabilitate i studiu de trafic 
"Amenajare parcare Liceu Ovidiu Caledoniu, Municipiul Tecuci " — valoare investitie 10.00 mu i lei. 

Nu suntem de acord cu acest studiu pentru cä nici nu sunt bath prinsi pentru aceasta parcare. 
La capitolul bugetar „invatamant 65.02" — „Amenajare grup sanitar, Gradinita nr.13, str. Cocorasti 

nr.1, Municipiul Tecuci" - valoare investitie 35,00 mu lei. La aceasta gradinita, parerea noastra este cä sunt 
inregistrati 12 copii domnule Primar, dintre care merg 4 sau 5 la gradinita, parerea noastra este sä aveti o 
discutie cu cele trei particle care sunt la gradinita de langa Turist, este o gradinita facuta i pe interior si pe 
exterior si este pacat sä nu mutam acei copii la aceastä gradinita, mai sunt i cloud clase de copii la Casa de 
Cultura i ar fi pacat sa nu-i mutam, microbuze am inteles cä sunt i putem sa ducem acesti copii. 

D1 Primar. —"Sunt cloud lucruri total diferite, daca imi permiteti. La urmatoarea sedinta cu siguranta 
vom incerca sä mutam cele doua grupe de gradinita care astazi activeaza in aceasta cladire a Casei de 
Cultura, sà incercam sä-i mutam unde astazi Ii desfasoara activitatea cele cloud particle ramase. 

Cu privire la gradinita din Cernicari problema trebuie analizatk trebuie sä ne gandim, in urmatoarea 
perioada se vor da dnu-nul la aceste cursuri scolare jar pentru parinti sä vina cu un copil mic din Cernicari 
pana in centru nu este chiar usor, numarul de copii daca este scazut ca i prezenta este tocmai din acelasi 
motiv, nu le este la indemana sa se deplaseze din Cernicari pana in zona centrala a orasului acolo unde ii 
desfasoard activitatea. Daca chunneavoastra considerati ca este oportun sä facem acest transport cu 
microbuzul eu cred cä nu este cea mai buna varianta dat find \Tanta frageda a acestora i cateodata i parintii 
nu sunt disponibili pentru acest transport pentru cä acesti copii trebuiesc insotiti pe perioada de deplasare. 

Este alegerea chunneavoastra, eu ca Primar fac propunerile, chunneavostra ca i Consiliu le aprobati." 
Dl.Paclure A.L. —" in referatul emis de doamna director de la Gradinita nr.14, gradinta coordonatoare 

structurii gradinitei nr.13, se aduce la cunostinta Primariei ca pentru a obtine o autorizatie de fimctionare 
trebuie sä indeplineasca urmatoarele conditii: cladirea nu este racordata la reteaua de apa i canalizare, 
grupurile sanitare pentru prescolari sunt situate intr-o cladire distincta, gradinita nu are gard imprejmuitor, 
fatada cladirii este deteriorata, sistemul de scurgere a apei de pe acoperis este deteriorat, centrala termica pe 
lemne prezinta disfimctionalitati. Deci acesti 35,00 mu i lei nu rezolva problema autorizatiei i propun 
implementarea unui proiect de finantare pentru reabilitare Gradinita nr.13 astfel incat sä se obtind aceasta 
autorizatie de fimctionare, trebuie facut un recensamant la nivelul populatiei si in acelasi timp i un sondaj de 
opinie pentru parinti sä vedem daca ei Ii doresc sa isi dea acolo copii pentru C sunt foarte multi parinti care 
ii pun copii in masind si yin in oras, pentru C asa Ii doresc si au posibilitati." 

DI Primar — "Tocmai acesta a fost considerentul pentru care am solicitat aceste sume, pentru racordarea 
acestei gradinite la apa - canalizare, infiintarea unei toalete, o igienizare in clasa unde Ii vor desfasura copii 
cursurile, repet, aceasta solicitare vine dupd ce am purtat discutii Cu parintii copiilor din Cernicari, care îi 
doresc reinfiintarea acestui grup." 

DI.Radu V.- "In principiu noi suntem aici desemnati de a fi consilieri pentru intreg orasul Tecuci i cu 
cartierele marginase, eu spun cä trebuie sä punem la dispozitia acestor cetateni care sunt i ei contributori la 
ceea ce inseamna Municipiul Tecuci, sa le disponibilizam niste objective cum ar fi: scoala, un mic dispensar, 
iata in cartierul Cernicari nu exista gradinita de ani de zile, el nu este apartinator Municipiului Tecuci? 
Cernicariul nu este apartinator? Sä facem numai centrul orasului, cum am asfaltat de ani de zile, cu asfalt in 
centru i pe restul sä-i lasam sä stea asa in noroi i cu copii sä-i tina in curte, batrani..." 

DI.Leonte I — in situatia gradinitei nr.13, am participat la o sedinta a Consiliului de administratie a 
gradinitei nr.14 si a comitetului de calitate a acelei sedinte in 2015, problema este foarte veche legata de 
aceasta institutie de invatamant, pe ordinea de zi a respectivei sedinte au fost trecute foarte multe proiecte, la 
acea sedinta a participat inclusiv Directia de sanatate publick ISJ Galati si parintii acelor copii din Cernicari 
care nu au oportunitati Si posibi1itai financiare sà poatä aduce copii in Tecuci la scoala, la gradinita. 
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Deci atunci s-au facut studii i s-a luat decizia la timpul respectiv, ca acel punct sä functioneze, de 
aceea consider ca este o propunere care ar satisface cerintele cetatenilor din Cernicari." 

Dl.Viceprimar Dragan 0.0 — "Ma adresez nu in calitate de consilier ci ca fost elev al scolii din 
Cernicari, scoala care s-a desfiintat datorita numarului de elevi si in nici un caz nu o putem reinfiinta, daca 
nu avem un numar de elevi i marea majoritate de acolo prefera sä Ii trimita copii in oras datorita faptului ca 
nu sunt cadre didactice. Nu stiu daca pentru un numar de 5 sau 10 copii ne va aproba Inspectoratul sä platim 
un profesor/educator, reabilitam dar trebuie sa vedem pe cati copii ne putem baza. Intr-adevar acolo este 
problema copiilor care nu au posibilitati materiale si nu se pot deplasa la Tecuci. 

DI. Gavril C.S - La capitolul bugetar „Alte servicii in domeniul protectiei" — "Servicii de 
consultanta pentru obtinerea fonduri de mediu AFM i CNI", - valoare investitie 150,00 mu i lei, noi nu am 
gasit nici-o oferta, noi nu suntem de acord cu aceasta suma, noi credem ca acest oras se poate dezvolta numai 
prin fonduri europene, aici vorbim de fonduri guvernamentale, dar trebuie sä avem in spate o oferta, doua, 
trei sã stim Si noi exact unde se duc acesti bani." 

DI Primar — "Scopul meu este sa nu ratez nici-o lithe de finantare. Noi bugetam niste sume maxime, 
nu este o suma musai pe care trebuie sa o i cheltuim." 

DI. Gavril C.S — "Prioritatea noastra pentru Tecuci la ora actuala este acest Spital, stiti ca nu mai sunt 
locuri in spital? Stiti cä pentru teste toti pacientii din Tecuci sunt plimbati la Galati, stau prin frig, sunt testati 

apoi sunt adusi inapoi la Spitalul din Tecuci? Presedintele Consiliului Judetean Galati este dispus sä 
cumparam acest aparat PCR cu 600.000 RON, domnul presedinte find dispus sa plateasca 300-400.000 
RON, mai punem i noi o diferenta de 200.000 RON, sã avem i noi acest aparat, care din cate am inteles 
poate fi folosit si la alte analize." 

Dl.Primar — "Voi avea la finalul sedintei i o informare in ceea ce priveste managementul dezastruos al 
Spitalului din Tecuci. in momentul in care vom avea linii de finantare pntru spital, le vom accesa. 

Daca vom ajunge la o intelegere cu domnul Presedinte al Consiliului Judetean i dumnealui ne aloca 
suma de 400.000 lei, se vor gasi in Primarie 200.000 lei sã-1 achizitionam." 

DI.Miron C.N. — "Referitor la acea suma de 150.000 RON, nu am gasit informatii nici in referat nici in 
raportul de specialitate, denumirea proiectelor, valoarea estimativa a proiectelor, noi am gasit o suma asa 
aruncata, in ce consta consultanta, a aparut intr-adevar la erata, dar noi vrem sä stim valoarea estimata a 
investitiei, cate proiecte sunt, cat reprezinta consultanta din valoarea investitiei." 

Dl. Gavril C.S — "Scoaterea iluminatului ornamental festiv iarna 2020-2021 de pe proiectul de 
hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli U.A.T Municipiul Tecuci 2020. 

La fel nu am gasit nici-o oferta in spatele acestui iluminat festiv care domnul primar spune cã de la data 
de 1 decembrie pana la data de 6 ianuarie vom avea iluminat, dar cui dam acesti bani, o oferta noi nu am 
gasit... de ce nu ati facut o licitatie. Transparenta insearnna licitatie nu incredintare directa." 

D1 Primar — "Licitatie trebuia sa faca din luna august fosta administratie P.S.D care a plecat acasa. 
Aceeasi problema o avem i cu deszapezirea, la ora aceasta nu avem un contract de deszapezire." 

DI Secretar General, Borsan G.— "Avand in vedere cã avem un amendament care are mai multe puncte, 
eu apreciez ca ar trebui fiecare punct supus la vot." 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T — "Este un amendament cu cinci puncte, de aceea o sa supunem la 
vot fiecare punct. 

Supun la vot primul punct din amendament: "La capitolul bugetar „Autoritati publice 51.02.01.03" — 
Servicii de audit privind Sistemul de management al calitatii ISO 9001, pentru anul 2021 — valoarea investitiei 
5,00 mu i lei propunere rectificare sã ramana in contul Primariei Municipiului Tecuci. 

Se inregistreaza 10 voturi „pentru" si 8 „impotriva" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 
M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 

DI Secretar General, Borsan G.— "Primul punct din amendament a trecut." 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T - La capitolul bugetar „Autoritati publice 51.02.01.03" — Studiu 

de fezabilitate i studiu de trafic „Amenajare parcare Liceu Ovidiu Caledoniu, Municipiul Tecuci - " valoare 
investitie 10,00 mid lei propunere rectificarea sä ramana in contul Prinfariei Municipiului Tecuci. 
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Se supune la vot al doilea punct din amendament. 
Se inregistreaza 10 voturi „pentru" si 8 „impotriva" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 

M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T — punctul trei din amendament- La capitolul bugetar „invatamant 

65.02" — „Amenajare grup sanitar, Gradinita nr.13, str. Cocorasti nr.1, Municipiul Tecuci" - valoare investitie 
35,00 mu i lei, propunere - rectificarea sä ramand in contul Primariei Municipiului Tecuci. 

Se supune la vot al treilea punct din amendament. 
Se inregistreaza 10 voturi „pentru" si 8 „impotriva" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 

M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 
D1 Presedinte de sedinta", Cimpanu T - punctul patru din amendament - La capitolul bugetar „Alte 

servicii in domeniul protectiei" — „Servicii de consultanta" pentru obtinere fonduri de mediu AFM i CNI", - 
valoare investitie 150,00 mu i lei, propunere - rectificarea sä ramand in contul Pimariei Municipiului Tecuci. 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu Tudor dä citire eratei: In raportul de specialitate nr.72178/19.11.2020, 
la cap.74.02.50 "Alte servicii in domeniul protectiei mediului", se corecteaza" datorita unei erori materiale 
denumirea obiectivului de investitii din "Servicii de consultanta pentru obtinere fonduri de mediu (AFM) 
(CNI) in "S tudii specifice i documentatii necesare obtinerii de finantari nerambursabile din fonduri 
guvernamentale sau fonduri europene". 

Modificarea denumirii se opereaza" si in Anexa nr.3 " Programul de investitii publice pe grupe de 
investitii i surse de finantare pentru anul 2020 si estimaile pe anii 2021-2023". 

D1 Secretar General, Borsan G.—" Sunteti de acord sä" ramand textul in forma initiala" ca in project sau sä 
fie modificat cu aceasta erata ? (eroare materiara)". 

Se supune la vot punctul patru din amendament. 
Se inregistreaza 10 voturi „pentru" Si 8 „impotriva" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 

M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T - punctul cinci din amendament - Scoaterea iluminatului ornamental 

festiv, iama 2020-2021 de pe proiectul de hotarAre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri 
cheltuieli UAT Municipiul Tecuci 2020 (PH. 1 de pe dispozitia nr. 270/20.11.2020). 

Se supune la vot punctul cinci din amendament. 
Se inregistreaza 10 voturi „pentru" Si 8 „impotriva"" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 

M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 
D1 Secretar General, Borsan G.— "inainte de a supune la vot proiectul de hotarare cu amendament, vreau 

sä precizez c'a" la acest project de hotarare a acordat aviz negativ comisia nr. 1 si comisia nr.2." 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu tot cu amendament. 
Se inregistreazd unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotArare privind aprobarea contului de executie a 

bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2020. 
D1 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 hotArare privind aprobarea Planului urbanistic de 

detaliu — CONSTRUIRE IMOBIL PRESTARI SERVICII (BIROURD SI LOCUINTA —STRADA 
REPUBLICII NR.23. 

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T— cIA citire proiectului de hotarare. 
Dl/Martin C.M.-" Ne poate da domnul Primar mai multe explicatii referitor la acest proiect". 
D1 Primar —" Domnul arhitect sunt convins cä vä poate oferi toate detaliile de care aveti nevoie." 
DI Secretar General, Borsan G.— "Avem aviz negativ de la comisia nr.1 i comisia nr.5." 
Dl. Presedinte de sedinta,Cimpanu T — "Nefiind domnul arhitect se supune la vot proiectul de hotarare." 
Se inregistreaza" 8 voturi "pentru" si 10 "abtineri"(dl.Cimpanu T.,d1.Dragan 0.C.,d1.Gavril C.S,d1.Grama 

F.I.,d1.Martin C.M., dl.Miron C.N.,d-na Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Padure A.L., dl.Ursulica C.) 
D1 Secretar General, Borsan G.— "Nu a trecut." 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea &Aril in folosinta 
gratuita si a dreptului de uz i servitute catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A. S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 3846 mp de teren situat in Municipiul Tecuci. 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T. — dä citire proiectului de hofardre." 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea &aril in folosinta 

gratuita si a dreptului de uz i servitute catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A. S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 70,38 mp de teren situat in Municipiul Tecuci. 

DI Presedinte de sedinta, C'impanu T.— dã citire proiectului de hotardre." 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Project de hotarare privind transmiterea in administrarea 

Gradinitei cu program prelungit nr.14 a unui imobil situat in Tecuci, strada Cocorasti nr.l. 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dã citire proiectului de hotardre. 
D1 Secretar General, Borsan G.— "Comisia nr.1 a dat aviz negativ." 
Dl.Padure A.L.-"Am o intrebare pentru domnul Primar: de ce a fost hotarata atribuirea acestei structuri 

catre Gradinita nr.14, structura se afla in partea de est a orasului, gradinita se afla in partea de vest a orasului. 
In zona spitalului avem gradinita mai aproape ca i distanta si timp, nu am inteles de ce tocmai acolo." 
Dl.Primar -"Raspunsul 11 gasiti domnule consilier la colegii dumneavoastra de partid care au aprobat 

structura scolard pe anul in curs, grupa din Cemicari este alocata Gradinitei cu program prelungit nr.14, daca era 
alocata altei gralinite, altei structuri alocam aceasta unitate de invatamant gradinitei sau unitatii respective de 
invatamant." 

Dl.Padure A.L.-"Daca s-a comis o eroare nu putem sä o indreptam?" 
Dl.Primar -" 0 sa o indreptam cand vom face noua structura scolard pe anus 2021." 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 8 voturi "pentru" si 10 "impotrivr - (dl.Cimpanu T., dl.Dragan 0.C., dl.Gavril C.S, 

dl.Grama F.I.,d1.Martin C.M., dl.Miron C.N.,d-na Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Padure A.L., dLUrsulica C.) 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Project de hotarare privind schimbarea destinatiei unui 

imobil situat in Tecuci, Aleea Plopilor, nr.5, bl.H1, ap.13 din locuinta convenabila in locuinta de 
necesitate. 

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
Dl.Viceprimar Dragan 0.0 — "Eu am fost personal si am vizitat aceasta locuinta, nu vad trecerea ei, 

deocamdata in locuinta de necesitate, trebuie reparata mai intai, nu se poate locui acolo, intffi o repararn si sunt 
primul care voteaza trecerea ei in locuinta de necesitate, degeaba o trecem acuma caci acolo nu se poate locui, 
deci este o camaruta foarte mica, fara geamuri, ui , plind de gunoi, de ce sà o trecem acuma, sà o repardm cu 
serviciul nostru din Primarie si imediat o i trecem...este parerea mea personala." 

Dl.Leonte I.- "Schimbarea destinatiei dä posibilitatea domnului Primar sä puna la dispozitie prin 
serviciul de specialitate sumele respective ca sä se poata face acea interventie. Pastrand acuma varianta aceasta, 
din punct de vedere tehnic i -juridic nu se poate investi pentru ca ea ar trebui predata la stadiul acesta, jar cel 
care locuieste acolo sau ar trebui sä locuiasca acolo sä o preia in conditiile in care sunt acum acolo, -urtnand ca 
china i celelalte beneficii ale U.A.T.-ului sa fie pe masura lucrului care este predat. 

In conditiile in care discutam de o chestiune de necesitate trebuie sä Ii oferi niste conditii minime, pentru 
asta cred cä proiectul este binevenit." 

Martin C.M — "Deci Primaria nu poate investi?" 
Dl.Primar —" Vom investi in aceasta reabilitare a cladirii, numai cä , cu siguranta va trebui sä facem 

Inca o sedinta, fereasca Dumnezeu sä se intample ceva, intre momentul in care o reabilitam i cel pand la 
-urmatoarea sedinta, and va trebui sa o atribuim, domnule Gradea vä rog sä ne comunicati daca avem locuinte 
de necesitate la momentul acesta." 
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Dl.Gradea L - "In momentul de fata o singura cladire a mai fost trecuta in categoria locuintelor de 
necesitate care nu este locuibild, este vorba de fostul depozit al Jandarmeriei din Balcescu." 

Dl.Primar — "Daca se intampla o chestiune grava nu avem unde sä ducem o familie sau o persoand, 
acesta a fost motivul pentru care am solicitat aceasta trecere." 

D1 Secretar General, Borsan G.— Comisia nr.1 si 5 a dat aviz negativ. 
Se supune la vot proiectul de hotaeare. 
Se inregistreaza 8 voturi "pentru" si 10 "abtineri" - (dl.Cimpanu T., dl.Dragan 0.C., dl.Gavril C.S, 

dl.Grama F.I.,d1.Martin C.M., dl.Miron C.N.,d-na Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Padure A.L., dl.Ursulica C.) 
D1 Secretar General, Bor§an G.— "Proiectul nu a trecut." 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind transmiterea in administrarea 

Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci a unui modul tip container. 
DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotafare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarAre. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind transmiterea in administrarea 

Serviciului de Ambulanta Judetean Galati a unui modul tip container. 
DI Pre§edinte de §edinta„Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarAre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotara're. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind reorganizarea comisiei de 

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

D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotara're 
inteleg cä aceasta comisie are trei membri? domnule secretar avem vot secret sau deschis? 
DI Secretar General, Borsan G — Vot deschis. 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— "Fiecare partid sa-§i propund cate un membru." 
D1 Secret& General, Borsan G — "Avem 3 consilieri, 1 membru din partea Primarului 1 consilier 

juridic - Capraru M." 
Dl.viceprimar Dragan 0.0 - Ii propune pe domnul Martin C.M. din partea P.S.D., domnul Gavril 

C.S.il propune pe domnul Grama F.I. din partea U.I.P.T., §i domnul Lupa§cu M., il propune pe domnul Pelin 
E.D. din partea P.N.L. 

Dl.Gradea L-" Comisia trebuie sa fie din numar impar i domnul Primar va propune Inca un membru in 
comisie." 

Dl.Primar — "11 propun pe domnul Gradea Lucian sä faca parte din comisie." 
Se supune la vot proiectul de hotarAre. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local Tecuci in consiliile de administratie i comisiile de evaluare i asigurare a calitatii 
educatiei din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

DI Pre§edinte de §edinta, Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotaAre. 
Dl.Viceprimar Dragan 0.0 — "Am inteles Ca s-a facut aceasta repartitie a tuturor consilierilor in C.A 

§i C.E.A.C. §i in mod amiabil s-a ajuns la un consens." 
Domnul Secretar dä citire listei astfel: 
La Gr.2 Prichindel, in CA este dl.Leonte I. iar in CEAC doamna Paraschiv M.M., la Gr.13+14 in CA 

este dl. Naum A., jar in CEAC Dl. Dinu C., la Gr.15+16+7 in CA este dl. Pascal R., jar in CEAC d.1 Martin M., 
la Gr.17 in CA este dl. Birzu S•, jar in CEAC dl. Leonte I., la Sc.1+Gr.11 in CA este dl. Lupascu M §i dl.Istrate 
D., jar in CEAC dl.Susanu B.B., la Sc.2+Gr.3+5 in CA este Padure A.L., §i Leonte I., jar in CEAC dl.Radu V., 
la Sc.4 +Gr.6 in CA este dl.Lupascu M §i dl.Gavril C.S., jar in CEAC dl. Istrate D., la Sc.5 in CA este dl. 
Ursulica C. §i dl.Pelin E.D., jar in CEAC domnul dl.Naum A., la Sc.6+Gr.8 in CA este dl.Cimpanu T. §i 
dl.Pascal R., jar in CEAC este dl.Naum A., la Sc.7+Gr.1+12 in CA este dl. Cimpanu T., jar in CEAC 
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dl. Ursulica C., la Sc.10 in CA este: dl.Grama F.I., dl Radu V., si dl. Istrate D., jar in CEAC este dl. Miron C.N., 
la Sc.11 in CA este: dl.Martin C.M., dl-na Paraschiv M.M., i dl.Susanu B.B., jar in CEAC este dl.Padure.A.L., 
la CNSH in CA este: dl.Dragan 0.C., Miron dl.Barzu S., jar in CEAC este dl.Gavril C.S., la CNCH in 
CA este: dl.Martin C.M., dl.Miron C.N., i dl.Pelin E.D., jar in CEAC este dl. Barzu S., la CNAE in CA este: 
dl.Padure A.L., dl.Grama F.I., i dl. Susanu B.B., jar in CEAC este dl.Pelin E.D., la Liceul Tehnologic Ovid 
Caledoniu in CA este: dl.Dinu C. si d-na Paraschiv M.M, jar in CEAC este dl.COmpanu T., la Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani in CA este: dl. DLUrsulica C., si dl. Radu V., iar in CEAC este dl.Grama F., la CS S 
in CA este: dl Dragan 0.C., in CEAC este dl.Pascal R., la Benthal CA este: dl.Dinu C. 

Se supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost citit. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Project de hotarare privind desemnarea reprezentantului 

U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea ADMINISTRAREA 
CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului 
URSU GABRIEL. 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotardre. 
"Indiferent cä avem o propunere, cloud sau trei avem vot secret. Vom numi o comisie de numarare a 

voturilor, va rog propuneri." 
D1 Secret& General, Borsan G — "Deci avem vot secret obligatoriu la ph.nr .12,13,14 si ph nr.3 de pe 

completarea ordinii de zi." 
Dl.viceprimar Dragan 0.0 — "Sä fie aceeasi comisie care a fost la sedinta precedenta, au experienta." 
Astfel comisia de numarare a voturilor este formata din: domnul consilier Martin M.C., dl.Grama F.I. 

dl.Pelin E.D. 
DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T — "Rog propuneri pentru desemnarea membrului in A.G.A la 

Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL. Tecuci. 
Domnul Gavril C.S. propune din partea U.I.P.T., pe domnul Miron Dorin, un antreprenor de succes, 

jar domnul Lupascu M. propune din partea P.N.L. pe domnul Chiriac Valentin. 
Dl.Martin C.M — "in urma numararii voturilor, comisia a constatat cä din cele 18 voturi valabil 

exprimate 10 voturi "pentru" a avut domnul Miron Dorin, 8 voturi "impotriva" domnul Chiriac Valentin, de aici 
reiese cä domnul Miron Dorin este reprezentantul U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a 
Asociatilor la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci." 

D1 Secretar General, Borsan G — "Stabiliti si durata mandatului care il acordati." 
Dl.Ursulica C — "Sä fie durata mandatului Consiliului local." 
D1 Secretar General, Borsan G — "Deci durata mandatului Consiliului local nu patru ani." 
Se supune la vot proiectul de hotarare in integralitate. 
Se inregistreaza 10 voturi „pentru" si 8 „abtineri" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 

M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind desemnarea reprezentantului 

U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului URSULICA 
CONSTANTIN. 

Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T — "Va rog propuneri pentru desemnarea reprezentantului 

U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generald a Asociatilor la Societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE S.R.L. Tecuci." 

Dl.viceprimar Dragan 0.0 — "Din partea P.S.D, propunem pe domnul Voinea Ionut." 
Dl.Gavril C.S. — "Noi nu avem propuneri." 
Dl.Lupascu M — "Nu avem propuneri." 
Dl.Martin C.M — "in urma numararii voturilor, comisia a constatat ca au fost 10 voturi „pentru" 

domnul Vionea Ionut si 8 voturi "impotriva". 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T.— "Supunem la vot proiectul de hot -Ora-re in integralitate, cu 

numirea domnului Voinea Ionut in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE S.R.L. Tecuci, pe durata mandatului Consiliului Local." 
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Se inregistreaza 10 voturi „pentru" si 8 „abtineri" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 
M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local al Municipiului Tecuci in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Anton 
Cincu", Tecuci. 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
Dl.viceprimar Dragan 0.0 — "Din partea P.S.D, propunem ca"membru titular" pe dl.Ursulica C. si ca 

"membru supleant" pe dl. Padure A.L." 
Dl.Gavril C.S.-"Din partea U.I.P.T propunem ca "membru titular" pe dl.Miron C. si ca "membru 

supleant" — subsemnatul Gavril C.S. 
Dl.Lupascu M - "membru titular" — dl. Susanu B.B. iar "membru supleant" pe dl. Leonte I. 
Dl.Martin C.M — "In urma numararii voturilor, comisia a desemnat in Consiliul de Administratie la 

Spitalulul Municipal "Anton Cincu", Tecuci ca "membri titulari" pe: dl Ursulica C — 13 voturi "pentru"si 
dl.Miron C.N — 14 voturi "pentru". Dl.Susanu B.B nu a obtinut decat 7 voturi „pentru", i "membri supleanti" 
pe: dl.Padure A.L. - 16 voturi "pentru"si dl.Gavrisl C.S.- 10 voturi "pentru", dl.Lonte I. a obtinut doar 8 voturi 
"pentru". 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T " Supune la vot proiectul de hotafare in integralitat, pe durata 
mandatului Consiliului Local." 

Se inregistreaza 10 voturi „pentru" si 8 „abtineri" (dl.Birzu S., dl.Dinu.C.,d1.Leonte I., dl.Lupascu 
M.,d1.Naum A.,d1.Pelin E.D.,d1.Radu V.,d1.Susanu B.B.). 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind desemnarea reprezentantului 
Municipiului Tecuci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul 
Regional Apa Galati" i acordarea unui mandat special. 

D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare. 
Dl.Gavril C.S.- "Eu 11 propun pe domnul Primar, e normal sä ne reprezinte, cä sunt foarte marl 

probleme cu Apa-Canal." 
Dl.Primar — "Eu am avut o discutie cu domnul viceprimar sa ne impartim atributiile — de aceea 

propunerea mea este ca in acest organism sä meargä domnul viceprimar Dragan Oliwer cad m-am consultat cu 
dumnealui si a fost de acord. .." 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza 17 voturi "pentru" iar dl.Dragan Oliwer Claudiu nu participa la deliberare. 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind stabilirea unor tarife ce vor fi 

practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L — Tecuci pentru activitati din cadrul 
Serviciului de salubrizare, incepand cu data de 01.12.2020. 

D1 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". 
DI Presedinte de sedinta., Cimpanu T.— Amanam un pie punctul 17 al ordinii de zi:" Informari, 

interpeldri, petitii." 
Se trece la punctual 1 al completarii ordinii de zi: Project de hotarfire privind aprobarea 

rectificarii bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea cimitirelor 
si a spatiilor verzi S.R.L. Tecuci. 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T dä citire proiectului de hotarare. 
D1 Martin C.M. — "As don i mai multe 1murini, doarnna ppoi mai este aici? Comisia noastra, nr.2 nu dä 

aviz la acest project de hotarare." 
Dl.Primar —"Doamna director Tapoi si domnul director vä pot lamuri domnule consilier, ati avut comisie 

o puteati invita pe doamna director Tapoi." 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 

9 



Se trece la punctual 2 al completarii ordinii de zi: Project de hotarfire privind procedura de 
acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile fiscale principale restante la 31 martie 2020 datorate 
bugetului local Tecuci, conform art. XVII - Capitolul II din O.U.G. nr.6912020 pentru modificarea 
completarea Legii nr.22712015 privind Codul fiscal. 

Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T 	citire proiectului de hotarare. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la punctual 3 al completarii ordinii de zi: Project de hotarfire privind desemnarea 

reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea Piete Prest 
Tec S.R.L., ca urmare a incetarii de drept a mandatului domnului Anton Nicolae. 

Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T dä citire proiectului de hotarare. 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T "Vot secret, vä rog propuneri." 
Dl.Grama F.I. — "Din partea U.I.P.T. propunem pe doanina Mardare Geta." 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Comisia de numarare a vottuilor, formata din dl.Martin C.M, dl.Grama F.I i dl.Pelin E.D. a constatat 

ca din cele 18 voturi valabil exprimate, 11 voturi "pentru" doamna Mardare Geta si 7 „impotriva" . 
Se supune la vot proiectul de hotarare in integralitate, pe durata mandatului Consiliului local." 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Dl Presedinte de sedinta, Cimpanu T - Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: de pe Dispozitia 

nr.270/20.11.2020 - Informari, interpelari, petitii. 
*Adresa inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.5/12.11.2020 privind suspendarea contractului de 

mandat al domnului Virlanuta Constantin. 
Dl Secretar General, Borsan G — "Domnul Virlanuta Constantin a solicitat suspendarea contractului 

de mandat ca sa intre in concediu de crestere a copilului. Dumnealui mai are 8 luni din contractul de mandat si 
nu poi sà soliciti suspendarea pentru 2 ani daca mai ai 8 luni din contract, acesta este primul motiv. 

Al doilea motiv: contractul de mandat nu este contract individual de munca." 
Dl. Primar — "Doresc sà va aduc la cunostinta cateva chestiuni: prima informare este legata de situatia 

de la spital, acolo din punctul meu de vedere situatia este dezastruoasa i vreau sà vä dau citire la cateva cifre: 
la 01.01.2020 Spitalul a pasit in noul an 2020 cu datorii restante care furnizori de 8 miliarde lei vechi, astazi 
situatia sta in felul urmator: 2.931.000 lei plati restante catre furnizori. 

Este o situatie destul de delicata cu ce se intampla acolo, sunt si niste probleme de ordin managerial, de 
comunicare intre conducere §i salariati, cu siguranta in perioada urmatoare voi lua o decizie in ceea ce priveste 
managementul spitalului din Tecuci. 

A doua problema este faptul cä nici la acest moment conducerea C.U.P nu a fost in stare sä finalizeze 
contractul de deszapezire, astazi daca ningea sau maine daca ninge, noi nu avem contract de deszapezire, nu 
stim ce au facut in aceasta perioada, chiar daca a fost o perioada de tranzitie. 

Am avut i un audit intern, comandat de fosta conducere, un audit intern al nostru al primariei, 
concluziile sunt foarte dare, la aceasta Companie de Utilitati Publice personalul este mult peste ceea ce trebuie 

aici va trebui sä facem o modificare de organigrama, la urmatoarea sedinta de Consiliu Local, pentru a nu mai 
incairca inutil cheltuielile la aceasta societate." 

Al treilea punct ca informare este legat de Transportul Public local de pasageri. La acest moment avem 
un contract in desfasurare pana la 15 februarie. Pentru cà imi d.oresc sà accesam fonduri in urmatoarea perioada 
2021-2027 pentru achizitia de autobuze electrice sau hibrid, o sä trebuiasca sä incepem de pe acum un amplu 
proces de reorganizare. Analizam trei variante in ceea ce priveste transportul local: prima este compartiment 
separat cu personalitate juridica in cadrul Primariei. A doua varianta este creearea unui compartiment distinct la 
C.U.P sau poate alta societate din cele trei pe care Consiliul Local le gestioneaza in acest moment. 

Sau a treia varianta este infiintarea unei noi societati strict pe partea de transport. Fac analizele in 
urmatoarea perioada pentru cä trebuie sãstim varianta optima si cea mai economica pentru noi ca tecuceni. 

In functie de datele pe care le obtin o sä invit liderii formatiunilor politice la o discutie i sa luam 
decizia care consideram noi cä este cea mai bund pentru tecuceni, aceasta decizie trebuie sä aiba in vedere 
accesarea de fonduri europene, in exercitiul urmator 2021-2027, aici parerile sunt impartite i pand nu ma 
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consult cu cativa experti pe accesarea de fonduri europene, nu vä pot da o varianta finala." 
DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T.— "Faceti un efort i gasiti i pentru comisiile Consiliului local o 

camaruta..." 
DI Primar —"Am discutat aceasta chestiune cu colegii consilieri de la comisia nr.1 i cu domnul 

Viceprimar, in saptamana ce va urma voi merge cu domnul Viceprimar in cladirea din fata Primariei unde exista 
mobilier, man i investitii nu trebuiesc facute pentru asi desfasura activitatea comisiile Consiliului local acolo, 
trebuie verificata partea de incalzire, pentru ca toate lucrurile sä fie in ordine, eu zic cä vom gasi cea mai buna 
varianta pentru ca aceste sedinte sä se desfasoare in mod optim. 

and nu vom mai avea sedinte cu voturi secrete cred cä in urmatoarea perioada le vom face online, jar in 
urma discutiilor cu liderii celor doua formatiuni politice desfasurarea sedintelor de consiliu a lamas in ultima joi 
dn luna la ora 16, pentru sedintele ordinare i voi invita toti sefii de servicii, birouri, la sedinte chiar daca sunt 
online, sä fie si ei acolo caci in momentul in care vor fi intrebari sa poata sä ne raspunda, ideal ar fi la aceste 
sedinte de comisii cand sunt proiecte de hotarare sä Ii invitam pe acesti domni sä ne raspunda la toate intrebarile 
ca in momentul in care vom ajunge in plen sä nu venim cu neclaritati." 

Dl.Pascal R — "0 scurta completare, in atentia domnului secretar: noua ne-a fost transmis pe e-mail 
Regulamentul Consiliului Local ce a fost revizuit in 23.12.2019, adaptat dupd Codul administrativ, la art.22 
alin. 5 si 10 gasiti modalitatea de transmitere a proiectelor de hotarare in asa fel incat noi cei de la comisii sä 
avem timpul necesar sä intocmim acele rapoarte." 

Dl.Leonte I — "Am depus o cerere legata de deseurile care sunt depozitate pe terenurile de la fostele 
unitati militare. Conform Regulamentului de salubrizare al Municipiului Tecuci si al C.U.P, aveau obligatia sä 
stranga i acele deseuri i sa le depoziteze in locuri special amenaj ate sau indicate de legiuitor. 

Cand s-a facut fundamentarea de pret pentru majorarea preturilor de catre fosta administratie au fost 
trecute inclusiv aceste cheltuieli cu aceste tipuri de deseuri pe langa faptul ca ele sunt depozitate acolo, din 
punctul meu de vedere ilegal, pe langa faptul cä nu sunt numai deseuri vegetale ci i alte tipuri de deseuri:de 
constructii, menajere, am rugamintea sä gasim formula legala sä vedem cum trebuie facuta curatenia i suma 
respectiva sa fie imputata din punctul meu de vedere C.U.P- ului care a incasat banii de la utilizator dar nu au 
dus la bun sfarsit activitatea respectiva, sa depoziteze deseurile acolo unde trebuia. 

Nu mai sunt interventii 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T.—" declar inchise lucrarile sedintei." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Prqedinte de edinta, 	 Secretar General al U.A.T., 
Tudor Cimpanu 	 George Lucian Borpn 
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