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PROCES — VERBAL 
SEDINTĂ  EXTRAORDINARĂ  DE iNDATĂ.' 

20.05.2021 

incheiat astăzi, 20.05.2021,1n cadrul şedinţei extraordinare de Indată  a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care are loc on-line prin aplicaţia zoom, orele 16°°. 

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

de Indată  de astăzi, 20.05.2021 şi dau cuvântul domnului Secretar General pentru a face prezenţa." 
Domnul Secretar General, Borşan George — face prezenţa in ordine alfabetică  astfel :"Rirzu S. — prezent; 

ampanu T. — prezent; Drăgan 0.C. —prezent; Dumbravă  A.R. —prezent; Gavril C.S. — absent nemotivat; 
Grarna 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. — absent nemotivat; Pădure 
A.L. —prezent; Pelin E.D. —prezent; Radu V.- prezent; Susanu B.B- prezent şi Ursulică  C.- prezent. Din 19 
consilieri locali 1n funcţie avem prezenţi 17 consilieri locali şi doi absenţi, drept pentru care şedinţa poate să  
inceapă  domnul Preşedinte." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"dau cuvântul domnului Primar pentru a ne prezenta ordinea de 
zi" 

Dl Primar Costin L.G—"dă  citire Dispoziţiei nr. 279/20.05.2021 şi anexei privind proiectul ordinii de zi" 
cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 17.05.2021. 
- Proces-verbal în urma dispoziţiei nr. 262//11.05.2021 la şedinţa extraordinară  de Indată  din 
12.05.2021. 

2. Proiect de hotărâre nr. 50/11.05.2021 privind aprobarea procedurii de atribuire directa' a Serviciului 
de transport public local prin curse regulateIn Municipiul Tecuci, 1n regim de urgenţă. 

3. Proiect de hotărâre nr.55 /19.05.2021 privind aprobarea unui contract de servicii de asistenţă  şi 
reprezentare juridică." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.- " supun la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi." 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: " Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 

17.05.2021" 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.- " dă  citire primului punct. Dacă  sunt discuţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 17.05.2021. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: " Proiect de hotărâre nr. 50/11.05.2021 privind aprobarea 

procedurii de atribuire directă  a Serviciului de transport public local prin curse regulate in Municipiul 
Tecuci, in regim de urgenţă." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"dă  citire proiectului de hotărâre. Dacă  sunt comentarii?" 
Dl Primar Costin L.G. —"aş  dori să  intervin eu dacă  se poate, aşa cum am discutat la ultima şedinţă  v-am 

spus că  procedura de atribuire a serviciului de transport este un pic mai anevoioasă  şi avem nevoie de 
aprobarea dumneavoastră, de fapt mi-aţi dat-o pentru contractarea unui studiu de oportunitate 1n privinţa 
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delegării serviciului de transport către, am spus noi, Compania de Utilităţi Publice. Până facem acest lucru 
suntem nevoiţi i obligaţi să prelungim. De fapt nu facem prelungire ci o atribuire directă 1n regim de urgenţă 
pentru a nu perturba serviciile de transport. Mai fac o menţiune i anume că una din societăţile prestatoare ne-
a trimis o adresă prin care a anunţat faptul că nu îi doresc să intreln această nouă atribuire motiv pentru care 
am procedat la atribuirea serviciilor efectuate de acea firmă către una din firmele care a putut demonstra că au 
capacitate tehnică de executare a acestui serviciu. Această atribuire directă, eu sper să fie pe o perioadă scurtă, 
de până la trei maxim patru luni de zile In care să avem timp pentru a cumpă'ra mijloacele de transport pe care 
le-am discutatImpreună cu dumneavoastră, să modificăm organigrama i actul constitutiv de la Compania de 
Utilităţi Publice i să se ocupe cei de acolo de angajat conducători auto, astfel hicât ca la momentul in care 
Compania de Utilităţi Publice să fie capabilă să desfăşoare acest serviciu. Există un articol in acest contract 
care prevede faptul că printr-o simplă notificare se reziliază contractul cu prestatorii privaţi cei cărora noi 
astăzi le atribuim direct acest serviciu." 

D1 consilier Martin E. —"ce societate s-a retras?, despre ce societate este vorba că nu mai participă la 
prestarea serviciului?" 

D1 Primar Costin L.G. —"despre societatea Gegi S.R.L." 
Nu mai sunt intervenţii. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"supun la vot intreg proiectul." 
Se Inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: " Proiect de hotărâre nr. 55 /19.05.2021 privind aprobarea 

unui contract de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică." 
D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"dă citire proiectului. Comentarii?" 
D1 Primar Costin L.G. —"probabil că cei mai vechi dintre dumneavoastră cunosc faptul că Primăria 

Tecuci are deschis un dosar cu societatea Romlux Lighting SRL Incă de pe vremea administraţiei Ţuchel prin 
care s-a contestat faptul că societatea amintită a dus la bun sffirşit o investiţie pe raza Municipiului Tecuci. S-a 
câştigat un proces şi avem de recuperat de la societatea amintită undeva la peste trei milioane de lei, adică 
undeva la 35-38 miliarde de la Societatea Romlux in schimb la ultimul termen pe care 1-am avut instanţa le-a 
dat câştig de cauză i noi trebuie să le plătim acestora 1,3 milioane de euro pentru lucrările pe care le-au făcut 
la sistemul de iluminat public. Practic dacă ar rămâne această hotărire definitivă, cea care a fost dată acum 
câteva săptărnâni in urmă o să trebuiască să plătim undeva la vreo două milioane de lei diferenţa dintre ce 
avem noi pierdut şi cât avem noi de Incasat de la Romlux, dar am procedat la a face recurs pentru că discutând 
cu domnul Frâncu cel care a câştigat practic procesul cu cele 35 miliarde pe care le-am luat de la Romlux 
dânsul a spus foarte clar că crede mult 1n şansele noastre de câştig, acesta a fost şi motivul pe care 1-am 
preferat să lucrez cu un avocat care a fost In acest proces şi ştie foarte bine speţa şi zic eu că este normal să 
facem recurs mai ales că vorbim de o sumă foarte mare de un milion trei sute de euro iar onorariu perceput de 
domnul avocat Frâncu este de şapte mii lei, este mai mult pro bono ca să zic aşa la miza procesului." 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"aici, cel puţin eu, aş dori un timp de gândire până la şedinţa 
ordinară şi atunci pentru astăzi eu mă abţin." 

D1 Primar Costin L.G. —"termenul de recurs esteln 15 zile, nu ne jucăm, nu avem timp să aşteptăm până 
la şedinţa ordinară pentru că pierdem timp, este miza de un milion trei sute de mii de euro. Eu v-aş ruga pe 
toţi să fim responsabili in ceea ce priveşte acest proiect." 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"proiectul a fost depus ieri, nu am avut timp să-1 studiem atât de 
bine să." vedem exact despre ce este vorba." 

D1 Primar Costin L.G. —"asta Inseamnă că nu o să mai facem recurs?" 
Dl Preşedinte de şedinţă., Martin C.M.-"ba da, dar noi o să-laccepfărn la şedinţa ordinară." 
D1 Primar Costin L.G. —până la şedinţa ordinară se termină termenul de depunere a recursului, avem şi 

noi nişte termene." 
D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"nu este vina noastră că nul-aţi pus luna trecută." 
D1 Primar Costin L.G. —"domnule Martin, Inseamnă că dumneavoastră nu ştiţi cum funcţionează justiţia. 

Noi avem termen de 15 zile de la comunicare pentru a face acest recurs, nu ne jucăm vorbim de un milion trei 
sute de mii de euro" 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"e doar părerea mea, strict personală." 
D1 consilier Leonte I. —"dumneavoastră nu aţi studiat materialul anexat proiectului de hotărâre?" 
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Presedt4tf de sed.  
CristinelMihg.  fl 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.-"nu atât de bine." 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează 8 voturi "pentru" (d1 Birzu S., dna Dumbravă A.R., dl Leonte I., dl Martin E., dl Naum 

A., dl Pelin D.E., dl Radu V. şi dl Susanu B.B.) i 9 "abţineri"(d1 CImpanu T., dl Drăgan 0.C., dl Grama F.I., 
dl Istrate D., dl Martin C.M., dl Miron C.N., dna Paraschiv M.M., dl Pădure A.L. şi dl Ursulică C..) 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M. —"declar inchisă şedinţa de astăzi." 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Secretar General al U.A.T., 
George Lucian BorisQ 
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