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PROCES — VERBAL 
SEDINŢA ORDINARĂ  

25.06.2021 

incheiat astăzi, 25.06.2021, In cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc la Casa de Cultură  a Municipiul Tecuci, Sala Studio - ora 12 °°. 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este 1nregistrată  audio-video. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — "Bună  ziva dragi colegi, incepem lucrările şedinţei 

ordinare de astăzi 25.06.2021 ora 12.00 i rog pe domnul Secretar General să  facă  prezenţa. 
Dl Secretar General, Borşan George — Face prezenţa in ordine alfabetică  astfel: " Birzu S.- prezent; 

Cimpanu 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. — absent motivat, Pelin 
E.D., prezent; Radu V. — prezent; Susanu B.B. — am inţeles că  intarzie, dacă  1ncepem şedinţa cu punctul 
"diverse"îl trecem prezent când ajunge, i Ursulică  C.- prezent." 

Astfel din 19 consilieri  locali 1n funcţie, dacă   va ajunge domnul Susanu B.B.- 18 vor fi prezenţi, drept 
pentru care şedinţa este legal constituită. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — " 0 să  dau cuvântul domnului Primar pentru a prezenta 
ordinea de zi." 

DI Primar — dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 318/ 18.06.2021, cu următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Adoptarea procesului— verbal al şedinţei ordinare din: 27.05.2021. 
2. Proiect de hotărâre nr. 74/15.06.2021 privind modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de 

investiţii şi surse de fmanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. 
3. Proiect de hotărâre nr. 67/15.06.2021 privind atestarea apartenentei unui imobil — teren la domeniul 

public al Municipiului Tecuci. 
4. Proiect de hotărâre nr. 64/15.06.2021 privind modificarea AneXei nr 4 la H.C.L. nr.39 din 28.02.2018, 

stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sareini şi a contractului de concesiune 
aferent Serviciului de Administrare a Pieţelor si Oborului Municipiului TeCUCi. 

5. Proiect de hotărâre nr. 68/15.06.2021 privind trecerea unui imObil situat 1n str. Gheorghe Petraşcu 64-
66 Pavilion A2, din domeniul public al Municipiului Tecuci, "in domeniul i)r1at al acestuia. 

6. Proiect de hotărâre nr. 76/16.06.2021 privind darea in folosinţă  grattiită  a unui spaţiu destinat activităţii 
Asociaţiei Cadrelor Militare in Rezervă  din MAI Tecuci. 

7. Proiect de hotărâre nr. 77/16.06.2021 privind darea 1n folosinţă  gratuită  a unui spaţiu destinat activităţii 
Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României, Centrul Local "Oltea Doamna," Tecuci. 

8. Proiect de hotărâre nr. 66/15.06.2021 privind trecerea unui imobil' teren situat in str. Berzei dir 
domeniul public al Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

9. Proiect de hotărâre nr. 65/15.06.2021 privind aprobarea dăfii în folosinţă  gratuită  i a dreptului de uz ş  
servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia I\Torcl S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru 
suprafaţă  de 2,8 mp de teren situat 1n Municipiul Tecuci. 

10. Proiect de hotărâre nr. 73/15.06.2021 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţi 
Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci, adoptat la data de: 31.12.2020. 

11. Proiect de hotărâre nr. 72/15.06.2021 privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului 
funcţii ale Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. 

12. Proiect de hotărâre nr. 78 /17.06.2021 privind folosirea gratuită  a terenurilor de sport din incint; 
unit'ăţilor de invăţă'mânt din Municipiul Tecuci, in afara orelor de program. 
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13. Proiect de hotărâre nr. 79 /17.06.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea 
U.A.T. Tecuci. 

14. Proiect de hotărâre nr. 80 /17.06.2021 privind aprobarea extinderii unei suprafeţe locative sociale 
proprietatea U.A.T. Tecuci, atribuite domnului Bandac Marian. 

15. Proiect de hotărâre nr. 82 /18.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de asistenţă 
reprezentare juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată. 

16. Proiect de hotărâre nr.69/ 15.06.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), 
aparţinand domeniului privat al Municipiului Tecuci situat pe fd. Plutonier Stoicescu, nr. 15 Cl. 

17. Proiect de hotărâre nr. 81 /17.06.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil 
(teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecua situat in str. Pft. Stoicescu FN. 

18. Proiect de hotărâre nr. 71/15.06.2021 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anual'ă a 
managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipală "Ştefan Petică" Tecuci subordonată Consiliului 
Local Tecuci pentru activitatea desfăsurată in perioada: 14.05.2020 — 14.05.2021. 

19. Proiect de hotărâre nr. 70/15.06.2021 privind aprobarea caietului de obiective, a Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, anunţului privind condiţiile de participare şi 
a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Casa de Cultură Tecuci, precum 

a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor. 
20. Proiect de hotărâre nr. 53/17.05.2021 privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale, pe raza Administrativ - Teritorială a Municipiului Tecuci. 
21. Informări, interpelări, petiţii. 
* Adresa Serviciului Buget - Contabilitate, inregistrată sub nr.32780 din 16.06.2021 la Primăria 

Municipiului Tecuci, referitor la participarea Municipiului Tecuci la majorarea capitalului social al Societăţii 
Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. 

Se 	supurre 	la vol ordinea de zi prezentată 	de iniţiator. 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — "Aşa cum ne-am obişnuit de fiecare dată, ultimul 

punct de pe ordinea de zi: Informări, interpelări, petiţii, să vină primul pe ordinea de zi." 
Dl.Pascal R. — " Revin cu aceeaşi intrebare la domnul Secretar, nu am primit cele două rapoarte la cele 

două hotărâri de la şedinţele extraordinare, ne-aţi spus că le puneţi pe e-mail, ne-aţi trimis doar un raport, cel cu 
transportul, noi vorbeam de cele două rapoarte negative pe care spuneaţi că le aveţi de la compartimentele de 
specialitate pentru cele două hotărâri." 

Dl Secretar General, Borşan George — " Ce am avut v-am Comunicat, un referat din partea Serviciului 
Monitorizarea Serviciilor Publice pentru proiectul cu transportut DaCă le aveam pe toate vi le comunicam pe 
toate." 

Se supune la vot participarea domnului Susanu B.B. la şedinţa de Consiliu Local, intrucât a intârziat. 
Se Inregistrea7A unanimitate de voturi "pentru" . 
DI.Susanu B.B. - este de acord cu ordinea de zi. 
DI Secretar General, Borşan George — " Referitor la Imprumut, .:13anuiesc că aţi aflat soluţia instanţei de 

judecată care este definitivă, a fost respinsă 1n mod definitiv acţiunea Instituţiei Prefectului, prin care a contestat 
hotărârea de Consiliu ca fiind nelegală, astfel hotărârea de Consiliu ,a. Ţămas temeinică i legală i imprumutul 
intruneşte toate elementele de legalitate i poate fi contractat." 

Dl.Pascal R. — " Acum nu mai putem revoca acea hotărâre, dacă este sentinţa definitivă?" 
DI Secretar General, Borşan George — " Dumneavoastră puteţi să optaţi dacă să o revocaţi sau nu, dar 

instanţa de judecată s-a pronunţat 1n mod definitiv, hotărârile de Consiliu Local indeplinesc toate condiţiile de 
legalitate şi Imprumutul poate fi contractat." 

DI.Gavril C.S. —" Domnule Primar se poate revoca acea Hotărâre de Consiliu Local?" 
Dl.Primar — " La momentul acesta nu am un răspuns categoric să vă dau, probabil Incepând de săptămâna 

viitoare vom face o analiză impreună cu Aparatul de Specialitate, pentru a stabili direcţia de urmat, Impreună cu 
domnul Viceprimar, săptămana viitoare vom face o şedinţă cu colegii din Primărie pentru a stabili exact paşii de 
urmat cu privire la această chestiune." 
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Dl. Grama F.I.- "Tot vorbim de irosirea banului public aş dori să vă intreb domnule Primar, ce plus 
valoare vă aduce i ne aduce nouă tecucenilor prelungirea contractului cu incă un an în valoare de 3000 lei/lună 
cu servicii de fotografie şi filmări?" 

DI.Primar — " Depuneţi scris i o să vă răspundem In scris." 
DLUrsulică C-tin — "Vorbesc in nume propriu i al unor cetăţeni care au garaje pe str. Ghe.Petraşcu nr.64-

66, calea de acces prin spate este foarte deteriorată" 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — "Am i eu două intrebări domnule Primar: ce se 

intâmplă cu „gazul" In cartierul Cemicari, nu mai lucrează nimeni acolo, s-au sistat lucrările." 
DI.Primar — "Nu ştiu să vă spun clar care este situaţia pe Cernicari, promisiunile lor au fost ca până in 

toamnă să avem gaz in cartierul Cemicari." 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — " i a doua intrebare domnule Primar, in legătura cu 

Primkia Tecuci ce detalii ne puteţi da, nu mai lucrează nimeni acolo." 
Dl.Primar — " Este o situaţie complicată, sper ca de săptărnâna viitoare să se apuce efectiv de treabă, dacă 

nici săptămâna viitoare nu o să se apuce, vom rezilia contractul, altă varianta nu avem." 
Dl.ampanu T. — " S-a semnat o lucrare de continuare a lucrărilor la centură, nu aveţi dumneavoastră 

domnule Primar nici-o vină, a trecut o lună şi abia dacă se lucreaA acolo, poate intevreniţi dumneavoastră la cei 
de la CNAI, să nu păţim ca i cu celelalte firme anterioare care au lucrat acolo." 

DI.Primar — " Săptămâna trecută ştiu că s-a lucrat intr-un ritm mult mi accelerat, au fost câteva depozite de 
gunoi accidental care s-a mutat de acolo, parte din pământul depozitat lângă centură s-a acoperit cu acesta nişte 
gropi pe drumul actual care leagă centura de cartierul N. Bălcescu, eu am informaţii de la constructor şi de la 
responsabilul proiectului de la CNAI că vor tuma şi asfalt pe o parte importantă din centură. Partea cea mai grea 
din acest proiect o reprezintă mutarea ţevii de gaz, la o viitoare şedinţă aş putea să-1 invit pe constructor sau pe 
reprezentantul CNAI să ne spună i nouă care este situaţia din teren. 
	 Dacă-drunneavoastră, dintre consilieri, 	pe unde mergeţi--serunalaţi-o chestiune care nu este 	la lucul el, avell 
posibilitatea să sunaţi la serviciul nostru de monitorizare, sau mă puteţi suna pe mine, 11 puteţi suna pe domnul 
Viceprimar." 

Dl. Gavril C.S. —" in ceea ce priveşte serviciile de fotografie i filmări, sunt două contracte, unul cu 
domnul care filmează aici şi Incă un contract şi mi se pare o sumă foarte mare pentru nişte poze, nu ştiu dacă era 
nevoie să plătim 30001ei ilună pentru un fotograf." 

Dl.Primar — " Eu sunt convins că Tecuciul are destule evenimente publice care trebuiesc făcute cunoscute 
Intregfi comunităţi i atunci eu cred că este necesar să avem şi astfel de servicii, uitaţi-vă la orice Primărie şi o să 
vedeţi că aceste servicii există, activitatea instituţiilor din subordinea Consiliului local, activitatea Primăriei, 
evenimentele culturale, evenimentele artistice, sunt prezentate Intregii comunităţi şi atunci chiar cred că avem 
nevoie de aceste servicii. insă o să analizăm ceea ce ne-aţi spus dumneavoastră i poate pe viitor o să scădem 
această sumă." 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: "Adoptarea procesului — verbal al şedinţei ordinare din 
27.05.2021." 

Dl.Preşedinte de şedinţă, Martin C.M.- dă citire primului punct. 
:Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din: 27.05.2021. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 74/15.06.2021 privind modificarea 

Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului 
Tecuci, pe anul 2021. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 67/15.06.2021 privind atestarea 

apartenenţei unui imobil — teren la domeniul public al Municipiului Tecuci. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 64/15.06.2021 privind modificarea 

Anexei nr.4 la H.C.L. nr.39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, 
caietului de sarcini i a contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Pieţelor şi 
Oborului Municipiului Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Crisline1 Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 68/15.06.2021 privind trecerea unui 

imobil situat in str. Gheorghe Petraşcu 64-66 Pavilion A2, din domeniul public al Municipiului Tecuci, In 
domeniul privat al acestuia. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 76/16.06.2021 privind darea in folosinţă 

gratuită a unui spaţiu destinat activităţii Asociaţiei Cadrelor Militare in Rezervă din MAI Tecuci. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
	EF'rimar -" Dacă tot este 	de fală domnul Gradea,-noi 	dăm cu titlu gratuit şi către 	Lereetasi si catre cadrele- 
militare, dacă vor mai veni şi alte ONG-uri, o să îi sprijinim, dacă sunt locaţii le vom da, avem vreo posibilitate 
tehnică să-i obligăm de exemplu, să văruiască?" 

Dl.Gradea L. - " in contractul pe care îl incheiem cu persoanele juridice respective, este prevăzut că ei 
trebuie să asigure intreţinerea, reparaţia..." 

DI.Primar -" inainte de şedină am discutat cu reprezentanţii unei firme de consultanţă privind Eficienţa 
energetică cu fondurile de la FNI, cred că se vor amâna iarăşi cu vreo lună, sumele pe Tecuci sunt mult mai 
mari, i există posibilitatea să ne Incadrăm să punem in reabilitare i una din clădirile de la unitatea militară, pe 
• partea aceasta de eficienţă energetică şi ne-ar ajuta pe parcurs pentru că vom avea diferite spaţii pentru diferite 

• activitati, ONG-uri etc." 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

• Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 77/16.06.2021 privind darea In folosinţă 

gratuită a unui spaţiu destinat activităţii Organizatiei Naţionale Cercetaşii României, Centrul Local 
"Oltea Doamna" Tecuci. 

DI. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
• Nu sunt intervenţii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 66/15.06.2021 privind trecerea unui 

imobil - teren situat in str. Berzei din domeniul public al Municipiului Tecuci, in domeniul privat al 
acestuia. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
DI.Primar -" În următoarea perioadă tot o să avem proiecte de genul acesta, pentru că îmi doresc foarte 

mult să facem lumină în ceea ce priveşte proprietatea cetăţenilor din zona N. Bălcescu, Lascarov, acolo sunt 
foarte multe anomalii in ceea ce priveşte construcţiile şi proprietatea terenurilor i pentru a rezolva anumite 
chestiuni legate de proprietate, construcţii, avem nevoie de astfel de hotărki pentru a intra în legalitate şi de ai 
pune pe oamenii respectivi în regulă cu tot ceea ce inseamnă documentaţie i bineinţeles pentru noi ca 
numicipalitate să îi putem impozita pe acele construcţii, pentru că multe dintre ele s-au realizat fără autorizaţie. 
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Am inceput o serie de măsuri de punere in legalitate, dar pentru a finaliza acest „proces" trebuie să rezolvăm 
partea de teren, sunt situaţii destul de complicate acolo." 

DI.Gavril C.S. —" Domnule Primar vorbim de o casă sau de o firmă?" 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — "Domnule Primar aşteptăm i noi de 6-7 luni un 

proiect pe ordinea de zi, pentru străzi." 
Dl.Primar -" Bugetul s-a aprobat târziu şi durează, in momentul când le vom avea vom veni In faţa 

dumneavoastră pentru aprobarea acestor indicatori." 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 65/15.06.2021 privind aprobarea dărh 

in folosinţă gratuită i a dreptului de uz i servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice 
Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 2,8 mp de teren situat in Municipiul Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Mregistrează 8 voturi "pentru", şi 10 abţineti ( ampanu T., Drăgan 0.C., Gavril C.S., Grama F.I., 

Istrate D., Martin C.M., Miron C.N., Paraschiv M.M., Pascal R., Ursulică C.) 
Dl Secretar General, Borşan George — " Proiectul nu a trecut." 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 73/15.06.2021 privind aprobarea 

modificării actului constitutiv al Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci, adoptat la data de: 31.12.2020. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Seffiregistrează unanimitate 	de voturipentiu". 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 72/15.06.2021 privind aprobarea 

modificării Organigramei i a Statului de funcţii ale Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — "Am văzut amendamentul depus de dunmeavoastra 

domnule Primar, nu ştiu insă calitatea dumneavoastră pentru depunerea acestui amendament, părerea mea este să 
aşteptăm să punem noii directori i după să facem o analiză mai amănunţită." 

Dl.Primar — " Dumneavoastră spuneaţi până acum să facem economii, am venit cu economii...patru 
administratori pentru ce? Piaţa de la autogară are două tarabe, piaţa din zona industrială e inchisă." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — "Noi suntem mai socialişti, ne e milă de oameni." 
Dl. Gavril C.S. — " Suntem de acord cu economiile, era normal să chemăm i conducerea societăţii 

respective, nu ştiu cum aţi făcut dumneavoastră analiza, eu zic să o lăsăm pe luna viitoare, să chemăm 
conducerea şi să ne explice care sunt problemele, sunt mulţi sunt puţini." 

Dl. Primar — " şi acum ce facem ducem toţi banii pe salarii, domnule preşedinte să fim serioşi, vrem să 
facem investiţii. Mă Intrebaţi de străzi, eu vreau sa văd din partea dumneavoastra că vă doriţi această 
reorganizare." 

Dl. Gavril C.S. — " Ne dorim foarte mult Insa e normal să avem o discuţie şi cu conducerea soCietăţii." 
Dl. Primar — " şi de ce nu i-aţi contactat domnule consilier?" 
Dl. Gavril C.S. — " Pentru că este proiectul dumneavoastră domnule Primar i dumneavoastră trebuia să 

chemaţi in sală directorul, să stăm de vorbă, să vedem ce hotărâm, nu ce ne spuneţi dumneavoastră." 
Se supune la vot amendamentul domnului Primar - nr.33770/23.06.2021. 
Se inregistrează 8 voturi „ pentru" si 10 „Impotrivă" ( Cimpanu T., Drăgan 0.C., Gavril C.S., Grama F.I., 

Istrate D., Martin C.M., Miron C.N., Paraschiv M.M., Pascal R., Ursulică C.) 
D1 Leonte I —" Eu ştiu i aşa am cititt şi 1n legislaţie, domnul Primar a avut un anumit program politic pe 

baza căruia a caştigat şi a ajuns Primar, punerea in aplicare a programului politic respectiv ajunge şi 1n Consiliul 
Local iar deciziile de a le primi in Consiliul Local le face cu aparatul de specialitate." 

Dl. Gavril C.S. — " Noi analizăm aici, domnule consilier." 
Dl Secretar General, Borşan George — "Amendamentul a fost respins." 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Se inregistrează 10 voturi "pentru", 3 voturi „impotrivă-  ( Leonte I. i Martin E., Susanu B. B. 
şi 5 abţineri: (Birzu S., Dumbravă A.R., Naum Adrian., Pelin E.D., Radu V.) 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 78 /17.06.2021 privind folosirea 
gratuită a terenurilor de sport din incinta unităţilor de invătământ din Municipiul Tecuci, in afara orelor 
de program. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl.Viceprimar Drăgan 0.C.-" Problema se pune in felul următor, dacă se 1ntămplă un accident acolo 1n 

afara programului, pentru cei care intră 1n incinta bazelor sportive. Este un program foarte bun dar cine 1i 
păzeşte, ce se int'âmplă dacă se deteriorează baza sportivă, având 1n vedere că paznici nu prea mai avem la şcoli." 

Dl. Primar -" Eu am spus fiEi feluI următor decât să ţinem porţile inchise la 	1Lşi copii să sară gardul, 
le lăsăm deschise, să aibă acces neingrădit pentru că a fost perioada aceasta de pandemie oamenii i copii s-au 
invăţat cu tabletele şi cu calculatorul i poate îi mai scoatem din starea asta. 

Cu privire la bazele sportive, o să incepem uşor să investim, să le modernizăm, evident că nu putem face 
totul intr-un an, dar pas cu pas le vom face pe toate." 

D-na Dumbravă A.R - "Sunt mai în siguranţă în curtea unei şcoli decât în stradă." 
Dl. Primar -" Vom analiza iar dacă pe viitor apar probleme vom lua măsurile necesare." 
D-na Paraschiv M.M. -" Domnii directori nu ştiu dacă au fost atât de sinceri cu dumneavoastră, vă spun 

din culise că nici un director nu este total de acord cu această idee. Vor pătrunde acolo i persoane şi copii mai 
puţin bine intenţionaţi i vor crea dispute, noi vom vota acest proiect căci suntem de acord ca tinerii tecuceni să 
facă mişcare." 

Dl Radu V. -" Pe de altă parte şcolile nu se închid pe timpul verii, profesorii de educaţie fizică pot asigura 
măsură oarecare nişte concursuri, nişte activităţi care să îi atragă pe tineri." 
DI .Pascal Remus - " Când se vor apuca de lucrările de la Stadion?" 
Dl. Primarry-avat-o-irrtfilnire 	cu constructorul, au făcut pioiectarea, nu im-aa-plăcut 	insă-anumite 

chestiuni de poziţionare, pentru că se pot face câteva adaptări, să fie proiectul mai bun, am vorbit cu 
constructorul i a luat legătura cu proiectantul, aştept de la dumnealui varianta nouă i apOi vă pot trimite fără 
probleme proiectul. Estimez că vor 'incepe efectiv lucrările la acest obiectiv undeva in luna august, iar 24 de luni 
este perioada de execuţie." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 	 • 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 79 /17.06.2021 privind aprobarea 
repartizării unei locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 80 /17.06.2021 ,privind aprobarer-

extinderii unei suprafeţe locative sociale proprietatea U.A.T. Tecuci, atribuite domnului Bandac Marian. 
DI. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 15 al ordinii 'de zi: Proiect de hotărâre nr. 82 /18.06.2021 privind aprobare: 

prelungirii contractului de servicii de asistenţă si reprezentare juridică a doamnei avoCa't Lucia Barbălată 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. - dă citire proiectului de hotărâre. 
DI.Pascal R- "Aş avea aici un amendament, suntem de acord cu această prelungire dar să stipulăin undev 

în contract sau intr-un act adiţional ca să ne reprezinte în toate speţele pe această perioada de 6 luni, ca să evităr 
ce am păţit cu domnul Francu." 

DI. Primar - "Aici nu sunt eu de acord, dăcă apare o speţă importantă, complicată şi o să trebuiască s 
contactăm o Casă de avocatură, o să vină cei de la Curtea de Conturi şi o să spună aţi dat o hotărâre i aţi dE 
speţele către cineva acum veniţi cu altă hotărâre să le daţi altcuiva? Fiecare avocat este specializat pe anumit 
speţe ş performează pe domeniul respectiv." 
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Dl. Gavril C.S. — " Toate municipiile au un singur contract cu un avocat sau cu o Casă de avocatură, nu 
ştiu dacă se merită să avem contract i cu doamna avocat şi cu o Casă de avocatură." 

Dl Secretar General, Borşan George — "OUG nr.26/2012 cred ca la art.7 scrie: atunci când in Aparatul de 
specialitate există compartiment juridic, in situaţii de excepţie pentru cauze deosebite, poate fi incheiat contract 
cu un avocat." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează 8 voturi pentru i 10 abţineti ( ampanu T., Drăgan 0.C., Gavril C.S., Grama F.I., 

Istrate D., Martin C.M., Miron C.N., Paraschiv M.M., Pascal R., Ursulică C.) 
Dl Secretar General, Borşan George — " Proiectul a fost respins." 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 69/ 15.06.2021 privind aprobarea 

vânzării directe a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat pe fd. 
Plutonier Stoicescu, nr. 15 Cl. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 81 /17.06.2021 privind aprobarea 

vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci 
situat in str. Plt. Stoicescu FN. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
DI.Grama F.I.-" Tot Incercăm să vindem, poate am putea găsi noi ca şi municipalitate o soluţie, să dăm 

valoare acelui teren nu să-1 scoatem la vânzare, poate să-1 dăm 1n concesiune, in aşa fel Incât oraşul va incasa 
nişte bani iar terenul va rămâne in proprietatea Primăriei Tecuci, poate reuşim să-1 punem in valoare 1n alt mod 
decât să-1-  vindem." 

Dl.Gradea L —" Pasnă la această dată nu am avut nici-o solicitare vis-a-vis de acest teren pentru a aplica o 
altă procedură, am avut doar o singură solicitare de vânzare." 

Dl. Gavril C.S. — " Să găsim altă soluţie, e păcat să-1 vindem." 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează 8 voturi pentru i 10 abţineti ( Cimpanu T., Drăgan 0.C., Gavril C.S., Grama F.I., 

Istrate D., Martin C.M., Miron C.N., Paraschiv M.M., Pascal R., Ursulică C.) 
Dl Secretar General, Borşan George — " Proiectul a fost respins." 
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 71/15.06.2021 privind aprobarea 

rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de culturâ Riblioteca Municipală 
"Ştefan Petică" Tecuci subordonată Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfăşurată in perioada: 
14.05.2020 — 14.05.2021. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii: 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanhnitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 70/15.06.2021 privind aprobarea 

caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte d( 
management, anunţului privind condiţiile de participare şi a bibliograflei în vederea organizări: 
concursului de proiecte de management la Casa de Cultură Tecuci, precum şi a comisu1or de concurs si d( 
soluţionare a contestaţiilor. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de "hotărâre. Aici avem vo 
secret, trebuie să alegem o comisie de numărare a voturilor." 

DI Secretar General, Borşan George — "Comisia de numărare a votuilor să fie formată din: 
E.D.,d-na Dumbravă A.R., şi Dl.Pascal.R." 

Se supune la vot, comisia de numărare a voturilor. 
Se inregistrează 16 voturi „pentru" şi 2 abţineri: dl.Leonte I şi dl.Martin E., pentru comisia de număran 

a voturilor formată din: dl.Pelin E.D., d-na Dumbravă A.R., i Dl.Pascal.R. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — "Să facem propuneri, avem două comisii una de 
concurs şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor." 

D-na Paraschiv M.M. — "Pentru comisia de concurs propun pe domnul Viceprimar Dragan O.C. iar in 
comisia de soluţionare a contestaţiilor pe dl.Grama F.I. 

Se trece la vot secret. 
D-na Dumbravă A.R - Dă citire procesului-verbal al comisiei de numărare a voturilor -" La punctul 19, 

avem următorul rezultat: din 18 voturi valabil exprimate, 14 „pentru", 4 „abţineri" , 0 „impotivă" şi 1 buletin de 
vot anulat, la cei doi domni. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu membrii comisiilor aleşi prin vot secret astfel: dI.Viceprimar 
Drăgan 0.C., in comisia de concurs i Dl.Grama F.I. 1n comisia de sffluŢionare a contestaţiilor. 

Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 53/17.05.2021 privind aprobarea 

constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere i Pietonale, pe raza Administrativ - 
Teritorială a Municipiului Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Comisia de numărare a votuilor este aceeaşi şi este formată din: dl.Pelin E.D.,d-na Dumbravă A.R., 

Dl.Pascal.R. 
Se trece la vot secret. 
D-na Dumbravă A.R - Dă citire procesului-verbal al comisiei de numărare a voturilor - " Din 18 voturi 

valabil exprimate, domnul Ursulică C. a abţinut 17 voturi "pentru", 1 „abţinere" 0 "impotrivă" şi 1 buletin de vot 
anulat, Domnul Miron C.N. a abţinut 17 voturi "pentru", 1 „abţinere" 0 "Impotrivă" , iar domnul Leonte I - a 
abţinut 18 voturi "pentru", 0 „abţinere" 0 "impotrivă" şi 1 buletin de vot anulat. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu membrii Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere 
Pietona 	e, pe raza Adminiştrativ - Teritorială a Municipitdui—Tearci-,--faimată 	din: dl.Ursulica 
dl.Miron C.N., i dl. Leonte I., aleşi prin vot secret. 

Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Dl.Primar —" incepănd de săptămăna trecută a venit Curtea de Conturi in control la Primărie, verifică 

activitatea curentă a acesteia iar in momentul 1n care vom avea un raport, o să vi-1 prezentăm i dumneavoastră 
să luaţi act de acesta." 

Dl.Leonte I. —" Rămăsese din mandatul trecut mai multe rapoarte ale Curtii de Conturi, in diverse stadii, 
mai sunt pe undeva?".  

Dl.Primar Da şi o parte din ele le-am inchis, o parte mai sunt Incă. deSchise, Incercăm să ducem toate 
punctele la finalizare." 

Un cetăţean 	Sunt beneficiarul unei legi speciale, cea cu deţinuţii politici iar Primaria sau Consiliul 
Local trebuie sa-mi acorde nişte drepturi, am depus de 2 luni o cerere la Primarie şi Imi vreau drepturile." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — " Noi nu am primit nimic pe ordinea de zi referitor la 
speţa dumneavoastră şi nu am ştiut de ea, bănuiesc că domnul Primar are soluţia şi vă va da un răspuns in scris, 
noi am luat act." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai —" Declar Inchise lucrările şedinţei de astăzi." 
Drept pentru c4re s-a Incheiat urezentul proces - verbal. 

Preşedinte 	ţă, 	 Secretar al U.A.T., 
Martin Cristfit 	ihai 
	

George Lucian Boparp 
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