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PROCES — VERBAL 
SEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ  

17.05.2021 

incheiat astăzi, 17.05.2021, in cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc la Casa de Cultură  in Sala Studio, orele 1600 . 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este inregistrată  audio-video. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai— "Bună  ziva! Deschise lucrările şedinţei de astăzi, 

17.05.2021, intr-o şedinţă  extraordinară  convocată  de domnul Primar şi dau cuvântul domnului Secretar General 
pentru a face prezenţa." 

Domnul Secretar General, Borşan George — face prezenţa 1n ordine alfabetică  astfel :"Birzu S. — prezent; 
Cimpanu T. — prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. —prezent; Gavril C.S. — absent nemotivat; 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- prezent şi Ursulică  C.- prezent. Din 19 consilieri locali in funcţie avem 
18 consilieri locali prezenţi, fiind cvorum şedinţa poate să  Inceapă  domnul Preşedinte." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.- " Inainte de a trece la lucrările şedinţei, aş  vrea să  supun 
suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului la Societatea CUP Tecuci, aş  
dori să  supun votului suplimentarea pentru a nu ne mai regăsi 'intr-o şedinţă  ulterioară  pentru că  şi timpul nostru 
este preţios şi din acest motiv am vrea să  suplimentez ordinea de zi cu bugetul la CUP." 

Domnul Secretar General, B. G. —" aveţi avizele comisiilor?". 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"o să  le facem acum, o să  luărn o pauză  de cinci minute." 
Dl Primar Costin L.G—"oricum vom face miercuri o şedinţă  extraordinară, probabil o să  o facem online 

ca să  nu vă  mai chinuim pentru că  o dată  trebuie să  adoptăm proiectul bugetului de la CUP, doi -trebuie să  
adopfărn o hotărâre privind mandatarea unui avocat de reprezentare a Municipiului Tecuci 1n procesul cu 
Romllux 1n faza de recurs şi trei trebuie să  luărn o decizie cu privire la prelungirea valabilităţii sau atribuirea 
directă  pentru partea de transport local până  finalizăm noi procedurile de a da către Compania de Utilităţi 
Publice acest serviciu, deci indiferent de situaţia aceasta oricum miercuri o să  trebuiască  să  facem o şedinţă  de 
indată." 

Dl consilier ampanu T. —"vreau să  ridic o problemă  în nume personal de data aceasta, v-a rugat domnule 
Primar doamna Paraschiv şi vă  rog şi eu să  fim oameni serioşi şi să  nu ne batem joc unii de alţi, dumneavoastră  
şi unii au serviciu in Primărie şi puteţi face şedinţă  şi de două  ori pe zi, dar eu lucrez in mediul privat şi mie nu 
1mi d'ă  un leu in plus patronul meu dacă  nu muncesc, adică  faceţi şedinţă  pentru o jumătate de oră, pentru un 
proiect, haideţi să  fim oameni serioşi şi să  facem proiecte mai grupate, trebuie să  ne gândim că  i noi avem 
timpul limitat." 

Dl Primar Costin L.G—"Vă  multumesc, pentru cele semnalate de dumneavoastră! Nu vreau să  ajungem 
iarăşi la polemici dar suntem in faza la care suntem la a treia şedinţă  1n care Incercăm să  votăm bugetul, sper eu 
ca pe viitor să  nu mai fim nevoiţi să  ajungem aşa şi eu sunt convins că  le vom putea comasa pe toate ca să  vă  fie 
şi dumneavoastră  comod." 

Domnul Secretar General, Borşan G.L. —"noi trebuie să  ne Intrunim lunar în şedinţe ordinare, 1n ultima 
perioadă  am făcut toate categoriile de şedinţe posibile cu cvorum, fără  cvorum cu iintrunire/fără  intrunire şi nu 
stiu ce alte posibilităţi mai există. Eu propun să  votărn astăzi bugetul pentru că  am rămas ultima localitate din 
România fără  buget aprobat i să  facem şedinţă  ordinară  luna aceasta pentru că  mai sunt incă  vreo 20 de 
proiecte care urmează  să  intre intr-o şedinţă  pe ordinea de zi, rămâne să  apreciaţi" 
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D1 Primar Costin L.G—dacă  le întocmiţi în conformitate cu prevederile legale, cu siguranţă  ele pot fi 
votate fară  doar i poate. Eu v-a sugera ca pe viitor să  încercaţi să  veniţi alături de Aparatul de specialitate al 
Primarului i să  formulăm aceste hotărâri în conformitate cu prevederile legale, pentru că  dacă  ele sunt în afara 
cadrului legal vă  daţi seama că  nu ştiu nici dacă  domnul Secretar le poate semna de Iegalitate i atunci ne 
întrebăm de ce nu putem să  le votăxn . Nu putem să  le votărn pentru că  sunt în afara cadrului legal i sunt 
convins că  nici dumneavoastră  i nici colegii dumneavoastră, consilieri locali, i nici domnul Secretar cu 
aparatul său de specialitate nu îi dorete să  ajungă  în situaţia în care să  votăm ceva în afara cadrului legal, dar 
sunt convins că  vom depă i aceste etape din momentul în care veţi veni mai aproape de colegii mei din Primărie 
pentru a vă  fi suport în ceea ce privete întocmirea unui proiect de hotărâre. 

D1 consilier Pascal R. —vă  rugăm să  ne transmiteţi i nouă  pe email, dornnul Secretar, referatele 
Domnul Secretar General, Boran G.L. —da, discutăm de referate nu de raport 
Se trece la punctul 2 aI 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 a1 U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021 

D1 Preedinte de edinţă, Martin C.M.-dă  citire proiectului de hotărâre. Avem cinci amendamente, care 
au fost transmise pe email, sunt amendamentul nr. 1 i amendamentul nr. 2 care erau în proiect i sunt depuse de 
către domnul Primar i comisia nr. 1 a mai depus un număr de trei amendamente. Supun la vot amendamentul 
nr. 1 

Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D1 Preedinte de edinţă, Martin C.M.- Supun la vot amendamentul nr. 2 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Preedinte de edinţă, Martin C.M.- trecem la amendamentele depuse de comisia nr. 1 
Domnul Secretar General, Boran G.L. —avem amendamentele 70, 71 şi 72 i avem ş  răspunsul 

Compartimentului de resort, respectiv Direcţia General Economică, cu privire la aceste trei amendamente - 
răspuns în care ni se precizează  că  aceste mutări de sume de la anumite capitole se pot face numai dacă  sunt 
însoţite de documente justificative. 

Dna Director economic, Ţăpoi N- da, am rugat ca în termen de două  zile, pentru că  eu am termen de cinci 
zile să  îl depun la Finanţe la Galaţi i în termen de două  zile să  primesc documentele de la toţi beneficiarii. 

D1 consilier Pascal R. —cel puţin la amendamentele cu şcoli vă  spun că, cu referire la coa1a nr. 1, sunt 
depuse la Registratura Primăriei, dacă  vreţi vă  dau şi numărul de înregistrare, cele două  solicitări cu devize în 
spate care pică  pe acele sume pe care le-am trecut în amendament. La Colegiul Naţional Calistrat Hogaş  la fel. 

Dna Director economic, Ţăpoi N- mă  scuzaţi la Colegiu dar nu am 40 mii trebuie să  coincidă  valoarea. 
D1 consilier Pascal R. —iar la Spital vă  vor transmite exact pe suma care este prevăzută. 
D1 Primar Costin L.G—vom lua legătura cu toţi factorii implicaţi în această  situaţie pentru a face rost de 

documente justificative pentru că  tiţi şi dumneavoastră  că  nu putem muta sume fră  o justificare în spate. 
D1 consilier Pascal R. — ştiţi foarte bine că  bugetul este o previziune, după  care îl şi aplicăm. 
D1 Primar Costin L.G—dacă  [ăceam aceste amendamente din momentul în care a fost dezbaterea publică  

până  la momentul acesta aveam hârtiile, dar dumneavoastră  aţi făcut amendamentele acestea astăzi. O să  ne 
ocupăm ca într-o zi două  să  avem toate documentele justificative astfel încât să  fie totul în regulă  cu aceste 
amendamente. 

D1 consilier Pascal R. —colegii care au fost astăzi, inclusiv colegii de la PNL, care au fost în şedinţa de 
comisie am avut un dialog cu dânşii. Noi am mutat acele sume mai ales pe parte de investiţie, ştiţi foarte bine că  
în momentul în care Spitalul pleacă  la Consiliul Judeţean banii de investiţii pot fi folosiţi înapoi.. . 

D1 Primar Costin L.G—în momentul în care vom găsi formula de a face acest transfer şi eu cred dacă  nu 
săptămâna aceasta, săptăxnâna cealaltă  vom face. O să  îl rog pe domnul Viceprimar să  stabilim o nouă  întâlnire 
la Consiliul Judeţului poate săptămâna aceasta pentru a merge şi a discuta la Consiliul Judeţului modalitatea în 
care vom face acest transfer şi să  stabilim condiţiile poate i perioada, iar în ceea ce privesc amendamentele ca 
să  fiu foarte clar ca ş  proiectele de hotărâre eu vă  încuraj ez să  le faceţi aceste proiecte, dar haideţi să  nu ne mai 
grăbim ş  haideţi să  încercăm cu toţii să  vedem şi dacă  unele dintre ele sunt legale sau nu sunt legale că  mai sunt 
tot felul de chichiţe juridice care ne pun şi pe noi, pe mine ca Primar ş  Aparatul de Specialitate al Primarului, 
într-o situaţie în care ne scoateţi cumva părtaşi că  nu am vrea noi să  vă  aprobăm anumite proiecte de hotărâre. 
Deschiderea este totală, chestiunea este că  ele trebuie să  înţelegem toţi că  ele trebuie să  fie pe lege, altfel eu nu 
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pot să supun votului ceva ce nu este pe lege. Dacă domnul Secretar işi asumă ca dumnealui să contrasemneze de 
legalitate pe hotărâri care nu sunt in conformitate cu prevederile legale eu nu am nici o problemă. Fiecare 
amendament sau fiecare modificare pe care noi o aducem la un proiect poate fi interpretabilă la un anumit 
moment." 

Dl consilier Pascal R. —"noi i-am avut la comisie pe toţi i o să facă o adresă de Inaintare i o să vă 
transmită dumneavoastră. Cel puţin investiţia de două miliarde două sute cu bariera de la ultimul capitol ei nu 
pot merge mai departe cu acreditarea dacă nu fac această investiţie." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"supun la vot amendamentul nr. 70" 
Se Inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
DI Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"supun la vot amendamentul nr. 71" 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"supun la vot amendamentul nr. 72" 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"supun la vot Intreg proiectul cu amendamentele votate." 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: " Proiect de hotărâre nr. 51/11.05.2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L." 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"dă citire proiectului." 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează 16 voturi "pentru" şi 2 "abţineri"(d1 Leonte I. şi dl Martin E.) 
Dl Primar Costin L.G—"o dată cu aprobarea bugetului putem să semnărn contractul de plombare a Intreg 

Municipiului, licitaţia a fost făcut cu clauză suspensivă ca să câştigăm timp şi abia in cursul zilei de mâine vom 
putea semna contractul astfel Incât poate săptăMâna aceasta vom da drumul la plombări. Pe strada Cuza Vodă s-
a ajuns cu conductele in preajma străzii Plugului şi se lucrează destul de intens. Au inceput să se monteze 
bordurile 1n zona obor dinspre podul către Cernicari ceea ce imi dă incredere că intr-o săptărnână - o săptămană 
jumătate putem asfalta prima porţiune de la pod către obor urmând ca a doua porţiune să fie de la Obor către str. 
Plugului şi a treia porţiune să fie de la Plugului până la podul de piatră. Vom serrma totodată proiectele pe 
fonduri europene şi cel mai aşteptat proiect din punctul meu de vedere este cel cu Şcoala nr. 10 pentru 
reabilitarea corpului nou din şcoală, iar un alt proiect important este vorba de digitalizarea Primăriei, obiectiv 
care la fel va fi semnat Incepând cu data de mâine. Putem urgenta achiziţia de camere de luat vederi pentru că 
vedeţi dumneavoastră siguranţa cetăţeanului primează şi sunt câteva zone cu probleme şi zic eu că intrăm Intr-o 
oarecare normalitate In ceea ce Inseamnă funcţionarea Primăriei pe tot ansamblul ei. in ceea ce priveşte 
reabilitarea Primăriei au fost câteva probleme cu constructorul, zic eu că In foarte scurt timp să se reapuce 
constructorul de reabilitarea acesteia... Având bugetul putem totodată să acordăm inderrmizaţiile persoanelor cu 
handicap şi a Insoţitorilor acestora şi să facem şi reparaţiile de care avem atâta nevoie In preajma şcolilor. 
Urmează ca In perioada ce va veni să facem câteva reorganizări la societăţile din subordinea Primăriei pentru că 
acolo sunt câteva lucruri care nu funcţionează şi Impreună cu dumneavoastră vom găsi condiţiile optime de a 
economisi banii tecucenilor şi să îi redirecţionăm către obiectivele importante" 

in cadrul şedinţei au fost şi alte discuţii dar care nu avut legătură cu proiectele de hotărâre aflate pe 
ordinea de zi. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M. —"declar Inchisă şedinţa de astăzi." 
Drept pentru care s-a Incheiat prezen-tul proces - verbal. 

Preşedinte\1;şedinţă, 	 Secretar General al 
Cristinel M i Martin 	 George Lucian Borşan 
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