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PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ  DE ÎNDATĂ  

28.04.2021 

Încheiat astăzi, 28.04.202 1, în cadrul şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care are loc la Casa de Cultură  în Sala Studio, orele 1 600. 

edinţa Consiliului Local de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1 Preedinte de edinţă, Grama Florin Iulian - Bună  ziva! declar deschise lucrările edinţei din data de 

28.04.202 1 i dau cuvântul domnului Secretar General pentru a putea face prezenţa. 
Domnul Secretar General, Borsan George - face prezenţa în ordine alfabetică  astfel :Bîrzu S. - absent 

motivat; Cîmpanu T. - prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. —prezent; Gavril C.S. - prezent; Grama 
F.I. —prezent; Istrate D. —prezent; Leonte I- prezent; Martin C.M. —prezent; Martin E. - prezent; Miron C.N. - 
prezent; Naum A. —prezent; Paraschiv M.M.- prezent; Pascal R. - prezent; Pădure A.L. —prezent; Pelin E.D. - 
prezent; Radu V.- prezent; Susanu B.B- absent motivat i Ursulică  C.- prezent. Din 19 consilieri locali în 
funcţie sunt prezenţi 17 consilieri locali, drept pentru care există  cvorum, edinţa poate să  înceapă . 

D1 Preedinte de edinţă,Grama F.I.- dau cuvântul domnului Primar pentru a putea citi ordinea de zi de 
astăzi. 

D1 Primar Costin L.G—dă  citire Dispoziţiei rir. 237/26.04.2021 privind proiectul ordinii de zi cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 23 .04.202 1. 
2. Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului iniţial centralizat de venituri i 

cheltuieli i a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiul 
Tecuci, pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre nr. 3 0/1 9 .03 .202 1 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a 
Serviciului public pentru gestionarea câinilor ără  stăpân din Municipiul Tecuci 

D1 Preşedinte de edinţă, Grama Florin Iulian - supun la vot ordinea de zi a edinţei de astăzi 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Adoptarea procesului-verbal aI edinţei ordinare din 

23.04.2021 
D1 Presedinte de edinţă,Grama F.I.- dă  citire primului punct. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al edinţei ordinare din 23.04.2021. 
Se înregistrează  1 7 voturi pentru 
D1 Preedinte de edinţă,Grama F.I.- înainte să  continuăm cu punctul numărul doi de pe ordinea de zi 

daţi-mi voie să  fac câteva comentarii vizavi de ordinea de zi a edinţei de astăzi. Constat iară i cu regret că  nu 
se regăsesc proiectele pe care eu împreună  cu colegii mei le-am depus. Proiecte pe care dumneavoastră  domnule 
Primar ne-aţi promis în edinţa de vineri, de săptămâna trecută, că  le veţi introduce pe ordinea de zi i totuşi 
acest lucru nu s-a întâmplat. Dei, am ateptat totuşi i în aceste zile ş  o invitaţie din partea dumneavoastră, noi 
suntem deschii vrem să  conlucrăm i să  găsim o cale benefică, spunem noi, pentru tecuceni. Vizavi de ordinea 
de zi a edinţei de astăzi, în ceea ce privete proiectul pentru padoc cei din Comisia nr. 5 i anume: 
subsemnatul, dl Viceprimar i dl Pelin am depus un amendament, suntem de acord cu acest proiect cu 
amendamentul propus dei avem, să  spunem, o viziune diferită  de ceea ce vreţi să  faceţi dumneavoastră. In ceea 
ce privete bugetul, ne vom abţine i că  probabil tiţi că  am convocat o edinţă  extraordinară  pentru data de 
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vineri, 30 aprilie, i eu zic că  este timp pentru atunci, poate mâine, să  ne întâlnim să  mai discutăm bugetul i Să  
suplimentăm ordinea de zi a edinţei de vineri i cu bugetul pe acest an. 

D1 Primar, Costin L.G. - domnule Preedinte, dragi colegi cu privire la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului Municipiului Tecuci tiţi i dumneavoastră  că  acest proiect a fost în dezbatere publică, 
chiar am avut o dezbatere publică  la care au participat domnul Viceprimar, domnul Radu din partea Partidului 
Naţional Liberal i doamria Paraschiv din partea Uniunii Independente pentru Tecuci. Mă  ateptam la această  
dezbatere să  venim cu toţii cu amendamente, cu propuneri, dacă  consideram ceva ce trebuie schimbat pe acest 
buget, nu s-a întâmplat acest lucru, au fost apoi comisiile de specialitate pe care dumneavoastră  consilierii locali 
le faceţi la fiecare proiect în parte, acolo unde puteţi face amendamente, nu s-a întâmplat acest lucru, iar apoi 
am avut o edinţă  de Consiliu Local la care la fel cu acordul iniţiatorului se puteau face amendamente ş  puteam 
să  le trecem i astăzi să  fi avut un buget pe care să  încercăm să  lucrăm. Eu mi-am arătat disponibilitatea de 
fiecare dată  de a sta cu toţi factorii politici la masă  i să  căutăm împreună  să  mergem mai departe cu investiţiile 
în Muriicipiul Tecuci. M-am simţit i simt în continuare o reticenţă  din partea unor grupuri politice, eu fac iară i 
apel către dumneavoastră  să  încercăm să  lăsăm aceste orgolii la o parte i să  găsim foiiiiula optimă  pentru a 
mica lucrurile în acest oras pentru că  trebuie să  recunoatem sunt forte multe probleme pe toate domeniile. Am 
venit, ş  de fiecare dată  când au fost chestiuni importante am încercat să  le discut, le discut mai des cu domnul 
Viceprimar pentru că  face parte din cadrul celor care desfă oară  activitate în Primărie, uneori avem i poziţii 
divergente dar de fiecare dată  eu cred în felul următor că  trebuie să  ne ascultăm unii pe alţii pentru că  nu de 
puţine ori ideile unora sau altora pot fi constructive. Eu îmi fac datoria faţă  de tecuceni i faţă  de toţi cei care pe 
toţi ne-au ales să  avem un buget pe care să  putem lucra. Bineînţeles tiţi i dumneavoastră  că  în luna a aptea 
vom face prima rectificare i până  la sfârit de an cu siguranţă  vor mai urma i altele. Este alegerea 
dumneavoastră  dacă  doriţi să  votaţi acest buget, dacă  doriţi să  faceţi amendamente sau dacă  doriţi să  vă  abţineţi, 
eu am avut o discuţie cu dumneavoastră  la ultima edinţă  i v-am explicat cu acele proiecte care este 
mecanismul i ceea ce îmi doresc. Dacă  astăzi nu vom ajunge la o concluzie sunt convins că  în următoarea 
perioadă  vom ajunge la o concluzie i cu bugetul ş  cu proiectele pe care dumneavoastră  le doriţi promovate. V-
am explicat încă  de la edinţa trecută  faptul că  ele nu-şi produc efecte i nu trebuie să  fie o îngrijorare. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea 
bugetului iniţial centralizat de venituri i cheltuieli i a Programului de investiţii publice pe grupe de 
investiţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021 

D1 Preedinte de edinţă,Grama F.I.- dă  citire proiectului de hotărâre. Dacă  sunt comentarii pe marginea 
acestui proiect? 

D1 consilier Pădure A.L. - vreau să-1 întreb pe domnul Primar ce s-a întâmplat cu bugetul de la CUP? 
D-na Director Economic, Ţăpoi N. - astăzi a ajuns la contabilitate, o să  fie pe ordinea de zi la următoarea 

edinţă  
D1 consilier Pădure A.L. - eu în învăţământ de exemplu primesc tichete de masă  ş  bănuiesc că  în 

Primărie dumneavoastră  acordaţi tichete de masă, ar fi nedrept pentru acei oameni să  nu le acordăm ş  lor. 
D-na Director Economic, Ţăpoi N. —dacă  găsim i sursa necesară . 
D1 Primar, Costin L.G. —dacă  vrem să  acordăm tichete de masă  trebuie să  acordăm la toţi. 
D1 consilier Pădure A.L. - sunt de acord cu aceasta. 
D1 Primar, Costin L.G. —haideţi să  vedem dacă  ne încadrăm pe buget, dacă  sunt posibilităţi pentru 

acordarea acestor facilităţi eu nu am nimic împotrivă  pentru acordarea acestora lucrătorilor din societăţi. Eu 
cred că  aa este corect, nu putem pentru unii să  acordăm aceste tichete i pentru unii ba. 

D1 consilier Pascal R. —noi considerăm că  cele două  proiecte de hotărâre sunt la fel de importante precum 
bugetul, vă  dau un exemplu cel puţin la hotărârea cu împrumutul, dna Ţăpoi a fost invitată  astăzi la comisie de 
buget i gândiţi-vă  dacă  acel împrumut noi nu-1 revocăm sau nu-1 consumaţi anul acesta se p1ătete din nou 2% 
dar la suma de 260 miliarde, adică  va veni din nou acea penalitate de la ANAF, adică  să  vedeţi concret ori îl 
revocăm, ori îl luăm. 

D1 Primar, Costin L.G. —domnul consilier Pascal eu cred în felul următor, ne vom aeza cu toţii la masă  i 
vom lua decizia care vom crede că  este cea mai bună  pentru Tecuci i dumneavoastră  aveţi mare dreptate în 
ceea ce privete penalitatea de 2%, în schimb trebuie să  găsim i forma juridică  pentru că  îmi este să  nu 
ajungem la alte probleme. Trebuie să  găsim forma că  e revocare, că  este suspendare că-i ce va fi, trebuie să  
găsim forma care trebuie să  stea în picioare aici este singura problemă  în ceea ce privete cele două  proiecte pe 
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care dumneavoastră  le-aţi promovat, deci trebuie să  găsim o formulă  care să  stea 1n picioare pentru că  in 
momentul in care se produc anumite efecte civile in urma unei hotărâri de consiliu trebuie să  vedem cum putem 
să  o retragem astfel incât să  stea in picioare. Voinţă  este şi din partea noastră, voinţă  este şi din partea 
dumneavoastră  dar trebuie să  găsim forma aici este problema i forma nu o putem găsi peste noapte, aici este 
chestiunea pe care v-am explicat-o şi data trecută. Ideea este că  vorbim aceeaşi limbă  dar numai că  trebuie să  
găsim o formulă  şi aici cu domnul Secretar şi cu colegii de la juridic să  vedem forma care va fi corectă  şi poate 

cu sprijinul Prefecturii vom identifica varianta optimă  pentru acest demers." 
Dl consilier Pascal R. 	privinţa amendamentelor la buget, fiind Preşedinte la comisia de buget-finanţe 

nu le-am depus pentru că  considerăm că  sunt mult mai multe amendamente faţă  de ce este 1n buget. Ar fi fost 
bine să  avem o discuţie să  le notăm pe toate pentru că  ar fi fost mai bine să  le modificăm din prima decât să  
facem 15, 20 sau 30 de amendamente, de aceea am considerat că  este mai bine să  ne intâlnim i să  dăm aviz 
nefavorabil." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează  6 voturi "pentru" (dna Dumbravă  A.R., dl Leonte I., dl Martin E., dl Naum A., dl Pelin 

E.D. i dl Radu V. ) 11 "abţineri" (d1 Cimpanu T.; dl Drăgan 0.C.,d1 Gavril C.S., dl Grama F.I., dl Istrate D., 
dl Martin C.M., dl Miron C.N., d-na Paraschiv M.M., dl Pascal R., dl Pădure A.L. şi dl Ursulică  C.) 

D1 Preşedinte de şedinţă,Grama F.I.- "proiectul de hotărâre a fost respins" 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 30/19.03.2021 privind aprobarea 

delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără  stăpân din 
Municipiul Tecuci" 

D1 Preşedinte de şedinţă,Grama F.I.- dă  citire proiectului de hotărâre i amendamentului depus de comisia 
nr.5. "Dacă  sunt comentarii pe marginea acestui proiect?" 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot amendamentul comisiei de specialitate nr. 5. 
Se inregistrează  17 voturi "pentru". 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 
Se inregistrează  17 voturi "pentru". 
Dl Preşedinte de şedinţă,Grama F.I.- "proiectul de hotărâre a fost aprobat. Acesta a fost ultimul punct de 

pe ordinea de zi." 
Dl Viceprimar Drăgan O.C. —"scurte comentarii cu privire la acest ultim proiect. in primul rând, am fost 

de acord cu el că  vrem să  trecem cât mai repede, vrem să  vedem care este mutarea optimă  eu zic să  nu aşteptăm 
pe cineva dacă  nu vin solicitările, eu zic să  ne apucăm noi. Noi nu avem bani prinşi in buget pentru ridicarea 
padocului măcar să  prindem ca i capitol acolo." 

D1 Primar, Costin L.G. —"putem să  prindem o sumă  domnul Viceprimar, să  fie prinsă" 
Dl Viceprimar Drăgan O.C. —"o sumă  minimă  i după  aceea la rectificare să  avem bani de mutat. in al 

doilea rând, in proiect incap 2000 de câini dacă  noi mergem la o cotă  minimă  de 50 câini/lună  11 epuizăm in 
aproximativ trei ani şi jumătate. Ce facem cu restul? Ce facem cu serviciul in cazul in care după  14 zile nu a 
fost revendicat, dacă  îi eutanasiem iarăşi este o problemă, acestea sunt nişte lucruri care sunt sensibile iubitorii 
de câini care deşi nu au venit la şedinţă, o să  vedeţi cum ies online, dar primul lucru este că  trebuie mutaţi de 
acolo. Este posibil ca licitaţia să  dureze 6 luni, eu oricum am să  propun i la nivelul Consiliului Local o comisie 
de monitorizare, in afară  de Serviciul Monitorizare" 

in cadrul şedinţei au mai luat cuvantul i doamna consilier Paraschiv M.M domnul consilier Radu V. , 
domnul consilier Pascal R. si domnul consilier Martin C.M. -dar nu cu privire la punctele Inscrise pe ordinea de 
zi. 

Dl Preşedinte de şedinţă,Grama F.I. 	declar inchisă  şedinţa de astăzi." 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă, 	 Secretar General al 
Florin klian Grama 	 George Lucian Bo*If 
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