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incheiat astazi, 10.11.2020, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care 
are loc la Casa de Cultura in Sala Studio, orele 16 00 . 

Sedinta Consiliului Local de astazi este inregistrata audio-video. 
Domnul Secretar General, Borsan George — "Buna. ziva! 0 sä fac 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. —prezent; 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. La sedinta de astdzi participa 18 
consilieri locali din 18 in functie." 

D1 Primar — dä citire Dispozitiei nr. 159/09.11.2020 de completare a ordinii de zi cu urmatorul project de 
hothrare: 

"1.Proiect de hotardre privind completarea H.C.L. nr. 152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului 
de Organizare i Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci" 

Domnul Secretar General, Borsan George — a dat citire proiectului de hotarare de pe completarea ordinii 
de zi. 

Nu sunt interventii. 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea prezentatA. de initiator. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Depunerea JurAmantului de catre domnul consilier local Pascal 

Remus, conform Incheierii Judeatoresti din 19.10.2020 
Domnul Secretar General, Borsan G.— invita pe dl Pascal s'a. depuna. "juraMantul" 
D1 Pascal Remus — a depus "Juramantul" 
Drept pentru care numarul consilierilor locali in functie devine 19, iar la sedinta de astazi participa. 19 

consilieri locali. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind alegerea Presedintelui de sedinta a 

Consiliului Local Tecuci 
Domnul Secretar General, Borsan George — "aici trebuie sä apreciati daca alegem Presedintele penint o 

luna, cloud sau trei luni, perioada pentru care poate fi de la o luna i palla la trei luni." 
D1 consilier Martin C.M. —"propun trei luni" 
Se supune la vot propunerea de trei luni. 
Se inregistreazä unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Borsan George — "vä rog propuneri penim Presedintele de sedinfa" 
D1 consilier Ursulica C. - " propun pe domnul Cimpanu T." 
D1 consilier Lupascu M. — "propun pe domnul Leonte I." 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerea pentru domnul Cimpanu T. 
Se inregistreaza 11 voturi "pentru" si 8 "impotriva"(d1 Birzu S., dl Dinu C., dl Leonte I., dl Lupascu M., 

dl Naum A., dl Pelin E., dl Radu V. si dl Susanu B.B.). 
Domnul Secretar General, Borsan George — "propunerea cu domnul Cimpanu T a trecut cu 11 voturi 

"pentru" asa cä domnul Presedinte de sedinta poftiti in fata." 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Tecuci, judetul Galati 

DI Pre§edinte de sedinta,Cimpanu T— dä citire proiectului de hotarare. 
Domnul Secretar General, Borsan George — "am strans propunerile de la cele trei formatiuni politice care 

formeaza Consiliul Local Tecuci. Cu exceptia comisiei de specialitate nr. 1 " Studii,prognoze economice-
sociale, buget finante, administrarea domeniului public §i privat" unde avem sase propuneri, iar comisia este 
formata din 5, celelalte comisii s-ar acoperi i la Comisia nr. 4 nu avem propuneri deloc din partea formatiunii 
U.I.P.T.. Dupä cum cunoasteti conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 fiecare dintre dumneavoastralconsilier 
local trebuie sa faca parte dintr-o comisie, Insuii remuneratia dumneavoastra este conditionata de participarea 
la o comisie si la o sedinta de plen, ca atare fiecare consilier local trebuie sA facd parte dintr-o comisie. Eu m-am 
gandit confruntandu-ma cu aceastd situatie, datorita faptului cà la comisia nr.1 avem trei propuneri din partea 
P.N.L., una din partea P.S.D. i doua din partea U.I.P.T., sa facem o forma' de vot dar dumneavoastra hotarati 
secret sau deschis si atunci consilierul local care va primi cele mai putine voturi va merge ca'tre comisia nr. 4 
unde nu sunt propuneri. Domnul Presedinte cititi vä rog propunerile" 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T.—" la Comisia nr.1 sunt urmatoarele propuneri din partea P.N.L. : dl 
Birzu Sorin , dl Naum Adrian si dl Dinu Constantin, din partea P.S.D.: dl Cimpanu Tudor si din partea U.I.P.T.: 
dl Gavril Claudiu Sorin i dl. Pascal Remus este comisia la care ne vom indrepta spre un vot secret. La Comisia 
nr. 2 propunerile din partea P.N.L. sunt: dl Susanu Bruno-Bogdan si dl Leonte Tone!, din partea 
P.S.D.: dl Martin Cristinel-Mihai i dl Istrate Dan din din partea U.I.P.T.:d1 Miron Cosmin —Nicolae — vom 
vota in bloc cã nu sunt proleme, zic eu. La Comisia nr.3 din partea P.N.L. este dl Radu Vladimir, din partea 
P.S.D. este dl Padure - Arghire Lucian si din partea U.I.P.T dna Paraschiv Mirela Magda —nu sunt problem vom 
vota in bloc. La Comisia nr.4: are doar din partea P.N.L. pe dl Lupascu Mircea si din partea P.S.D pe dl 
Ursulica Constantin urmand conform intelegerii daca vreti o supunem la vot ca domnul care va pica de la 
Comisia nr.1 va trece la comisia nr. 4. Comisia nr. 5 are in componenta pe dl Pelin Eugen-Doru de la P.N.L, dl 
Dragan Oliwer- Claudiu de la P.S.D i dl Grama Florin Iulian de la U.I.P.T.. Aveti discutii?" 

Pentru comisia nr. 1 o sa facem prin vot secret. 
Se supune la vot propunerea ca alegerea membrilor comisei nr. 1 sà se faca prin vot secret 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T—"ne trebuie o comisie de numarare a voturilor, de aceea propun ca 

aceasta comisie sa fie formatd din trei membrii de la fiecare partid Cate un reprezentant." 
Se supune la vot propunerea dlui Cimpanu T. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Borsan George — "as don i sã completez ca aceasta comisie de numarare a 

voturilor sà o folosim si la proiectul cu alegerea Viceprimarului." 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T—"domnul Secretar ne-a dat o sugestie ca aceasta comisie de numarare 

a voturilor sä fie formata din trei membri sa o folosim si la proiectul nr.4. Cine este pentru aceasta propunere?" 
Se supune la vot propunerea 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T—" va rog sa desemnati cei trei membri, daca se poate de la fiecare 

partid" 
DI consilier Ursulica C. —"propun pe dl Martin Cristinel" 
D1 consilier Lupascu M. —"propun pe dl Pelin Doru Eugen" 
D1 consilier Gavril C.-"propun pe dl Grama Florin." 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor formata din urmatorii domni consilieri: Martin C.M., 

Pelin D.E si Grama F.I. 
Se inregistreaza unanimitate de voturi "pentru". 
D1 Presedinte de sedinta, Cimpanu T—" supun la vot componenta comisiilor de specialitate numerele:2,3 

5 unde nu sunt neclaritati si cum le-am citit astfel: Comisia nr. 2 formata din domnii: Susanu Bruno-Bogdan, 
Leonte Tone!, Martin Cristinel-Mihai, Istrate Dan si Miron Cosmin —Nicolae; Comisia nr.3 formata din domnii: 
Radu Vladimir, Padure - Arghire Lucian si dna Paraschiv Mirela Magda; Comisia nr.5 formata din domnii: 
Pelin Eugen-Doru , Dragan Oliwer- Claudiu i Grama Florin Iulian —le supun la vot in bloc. Cine este de acord 
pentru componenta acestor comisii?" 
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Se supune la vot componenta comisiilor de specialitate nr.2, 3 si 5. 
Se inregistreazd unanimitate de voturi "pentru". 
Se trece la votul secret pentru comisia nr. 1. 
DI consilier Martin C. — dä citire procesului-verbal al comisiei de numarare a voturilor "in urma numararii 

voturilor s-au inregistrat astfel: Birzu Sorin -9 voturi "DA"; dl Naum Adrian — 19 voturi "DA"; dl Dinu 
Constantin — 18 voturi "DA";d1 Cimpanu Tudor -19 voturi"DA"; dl Gavril Claudiu Sorin 11 voturi "DA si dl 
Pascal Remus 19 voturi "DA". 

DI Presedinte de sedinta, Cimpanu T—" deci componenta Comisia nr.1 este: dl Naum Adrian; dl Dinu 
Constantin; Cimpanu Tudor; Gavril Claudiu -Sorin i dl Pascal Remus, iar dl Birzu Sorin va fi la comisia nr. 4. 

Supun la vot proiectul de hotarare cu componenta celor cinci comisii astfel: Comisia nr.1: dl Naum Adrian; 
dl Dinu Constantin; Cimpanu Tudor; Gavril Claudiu -Sorin i dl Pascal Remus; Comisia nr. 2: Susanu Bruno-
Bogdan, Leonte Ionel, Martin Cristinel-Mihai, Istrate Dan si Miron Cosmin —Nicolae; Comisia nr.3: Radu 
Vladimir, Padure - Arghire Lucian si dna Paraschiv Mirela Magda; Comisia nr. 4: Birzu Sorin, Lupascu Mircea 

Ursulica Constantin; Comisia nr.5 formata din domnii. Pelin Eugen-Doru , Dragan Oliwer- Claudiu i Grama 
Florin Iulian 

Se inregistreazd unanimitate de voturi "pentru". 
Se suspenda sedinta 5 minute pentru ca sä se intruneasca comisia nr.5 in vederea emiterii avizelor pentru 

proiectele 4 si 5. 
Dupd aproximativ 5 minute se reiau lucrarile sedintei. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind alegerea Viceprimarului 

municipiului Tecuci, judetul Galati 
DI Presedinte de sedinta, - dä citire proiectului de hotarare. "Rog propuneri pentru aceasta fimctie." 
DI consilier Radu V. —" propun din partea P.N.L. pe dl Mircea Lupascu" 
D1 consilier Ursulica C. — propun pe dl Dragan Oliwer Claudiu" 
D1 Presedinte de sedinta,Cimpanu T— "domnii de la UIPT?" 
DI consilier Gavril C.S —" nu avem propuneri" 
DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T—"rog comisia de numarare a voturilor sä treaca la treabd" 
Se trece la vot secret. 
D1 consilier Martin C.M dä citire procesului-verbal :"in urma numararii voturilor domnul Lupascu 

Mircea a inregistrat 8 voturi "pentru" sau "DA" cum scrie in procesul-verbal i pentru domnul Dragan Oliwer 
Claudiu s-au inregistrat 11 voturi "pentru"Felicitari, domnul Dragan!" 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T—"am luat act de procesul-verbal al comisiei i domnul Viceprimar al 
municipiului Tecuci pentru perioada urmatoare este domnul Dragan Oliwer Claudiu. Supun la vot intregul 
project cu ceea ce am votat si a iesit din urne." 

Se inregistreazd unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Project de hotarfire privind completarea H.C.L. nr. 

152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci. 

DI Presedinte de sedinta,Cimpanu T.— dä citire proiectului de hotarare."Ne-a explicat domnul Secretar 
acest project. Daca sunt comentarii cu privire la acest project?" 

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: intrebari, interpelari, petitii 
DI consilier Miron C. —"Uniunea independenta pentru Tecuci doreste sä comunice adresa oficiala cu nr. 1 

din 10.11.2020 catre U.A.T Municipiul Tecuci face referire la necesitatea accesarii de care U.A.T. Municipiul 
Tecuci a fondurilor europene nerambursabile din cadrul Programului de Operatiuni Infrastructura mare, Axa 
prioritara 9, obiectivul specific 9.1. Prin aceastd adresa solicitam U.A.T. Municipiul Tecuci accesarea acestor 
fonduri nerambursabile cu mentiunea cä proiectul depus spre finantare poate include dotarea unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci cu: masti de protectie, dezinfectanti, combinezoane, 
aparatura destinata dezinfectiei i sterilizàrii aerului cat i containere sanitare. Mentionam cä rata finantkii 

3 



nerambursabile este de suta la suta, jar valoarea gradului acordat pe unitatea de invatarnant este de maxim 250 
mu i de euro." 

D1 Primar —"vreau sa vä spun cã la nivelul Municipiului Tecuci s-a luat decizia ca pentru aceasta linie de 
finantare ca scolile din municipiul Tecuci sã mearga impreuna cu Inspectoratul colar Judetean in depunerea 
acestui project si vreau sä va spun ca astazi s-au depus aceste proiecte si vreau sä vã dau citire —"pentru 6.629 
de elevi, plus Inca 606 persoane, personal didactic si auxiliar, inseamna undeva la 1.447.000 de masti on 0,38 
lei o valoare estimata, inseamnd aproximativ 549.869 lei total pentru masti. Pe parte de dezinfectanti inseamna 
undeva la 724.000 lei, jar pe partea de lampi ultraviolete s-a propus achizitionarea de 288 de lampi cu 
ultraviolete undeva la 57.600 lei. Valoarea totala a proiectului este de 1.331.460 lei, aproximativ 277.387 euro. 

Pe partea de POC am depus pentru 1.053 tablete, 245 laptopuri, 151 camere web, 27de table inteligente 
pentru clase, 27 de camere pentru conferinta si 178 de routere. Valoarea totala a proiectului este de 648.000 
euro. Bineinteles cä am accesat acest fond stimati colegi. Vreau sä fiti convinsi cä in perioada urmatoare nu va 
exista linie de finantare pe care municipalitatea sä nu o acceseze. Tot in aceasta perioada am depus spre 
finantare la Compania Nationala de Investitii trei proiecte: cloud loturi de asfaltare pentru strazi i un bazin de 
inot. Urmeaza suplimentarea proiectelor pe care municipalitatea le va depune pentru finantare din cadrul 
Companiei Nationale de Investitii i Inca o data va asigur ca tot ceea ce se va deschide project de finantare 
municipalitatea Tecuci nu va rata nici unul. Vreau sä aveti incredere totala cä suntem aici ca sa facem treaba 
vom face treaba. 

Vreau sä 11 felicit pe Viceprimarul ales si vreau sa va felicit pe toti cei care astazi reprezentati 
municipalitatea Si sunt convins cä impreund vom gasi cele mai bune solutii pentru municipalitate i impreuna cu 
Aparatul de specialitate al Primarului i impreund cu mine, Primarul, cred cã suntem nevoiti sa cautam cele mai 
bune solutii In perioada ce urmeaza, asa cum spunea i domnul presedinte Fotea aici de fata i ii multumesc 
pentru prezenta, traversam o perioada destul de dificila. Dincolo de politica, dincolo de orgolii, trebuie sa 
intelegem ca scopul nostru, al tuturor, este sä gasim cele mai bune solutii pentru ca cetatenii acestui oras sä 
beneficieze de cele mai bune servicii, sä beneficieze de tot ce nu s-a putut face in ultimii ani. Trebuie sa gasim 
cu totii solutii sa revigorarn din punct de vedere economic acest orasel, pentru ca este pacat ca acest oras 
pozitionat atat de bine din punct de vedere geografic sä nu beneficieze de toata infrastructura necesard pentru 
dezvoltare. 

In urmatoarea perioada voi chema liderii celor trei formatiuni din Consiliul local pentru consultari cu 
proiectele de importanta majork pentru Ca niciodata nu am spus ca sunt cel mai pregatit pe anumite chestiuni si 
sunt convins Ca impreuna cu dumneavoastra vom gasi cele mai bune idei la axele de finantare care vor urma sa 
apard. Va multumesc tare mult! Cu siguranta cred ca urmatoarea sedinta o vom face in format video, jar daca ne 
permite pandemia mi-as don sä ne vedem mai des, jar oricand credeti ca sunt chestiuni pe care doriti sa le 
abordarn usa mea este deschisa. Profit de aceasta ocazie avandu-lprezent pe domnul Presedintele al Consiliului 
Judetean Galati alaturi de noi si sa Ii multumesc Ca mi-a reconfirmat Ca mergem in continuare pe un parteneriat 
benefic pentru municipiul Tecuci, avem un proiect pe care speram sa-1 implementam parte din el in acest an si 
poate pe viitor vom gasi sprijinul pe proiectele man i din partea domnului Presedinte. Va multumesc! " 

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

PreFdinte de edinta, 	 Secretar General al U.A.T 
Tudor Cimpanu 	 George Lucian l3onan/ 
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