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PROCES — VERBAL 
in urma Convocatorului nr. 110/02.07.2021 la 
SEDINŢA EXTRAORDINARĂ  DE IINDATĂ  

din 07.07.2021 

incheiat as 	 7i, 07 iulie 2021, 'in cadrul şedinţei extraordinare de indată  a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care are loc la Casa de Cultură  in Sala Studio, orele 16°°. 

Şedinţa Consiliului Local de astA7i este Inregistrată  audio-video. 
D1 Preşedinte de şedintă, Martin Cristinel Mihai— "Bună  ziva! Deschidem lucrările şedinţei de astăzi, din 

data de 07.07.2021, ora 16 °°, am rugămintea la domnul Secretar să  ne facă  prezenţa." 
Domnul Secretar General, Borşan George — face prezenţa nominal astfel :" Birzu S. — absent nemotivat; 

Cimpanu T. — prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. — absent motivat; Gavril C.S. — prezent; Grama 
F.I. —prezent; Istrate D. — absent motivat; Leonte I.- absent motivat; Martin C.M. —prezent; Martin E. — absent 
nemotivat; Miron C.N. — prezent; Naum A. — absent nemotivat; Paraschiv M.M.- prezent; Pascal R. — prezent; 
Pădure A.L. —prezent; Pelin E.D. — absent nemotivat; Radu V.- absent nemotivat; Susanu B.B- absent nemotivat 
şi Ursulică  C.- prezent. Din 19 consilieri locali in funcţie avem 3(trei ) absenţi motivat; 6(şase) absenţi 
nemotivat şi 10(zece) consilieri locali prezenţi, drept pentru care şedinţa de Consiliul Local poate să  Inceapă, 
avem cvorum. 

Cu privire la proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi , după  cum deja ştiţi pentru că  vi s-a comunicat 
prin email, nu avem "Raport de specialitate" din partea Aparatului de Specialitate al municipiului Tecuci, drept 
pentru care nu sunt Intrunite elementele prevăzute la art.136 alin.8 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, drept pentru care proiectul nu poate fi supus dezbaterii." 

D1 consilier Gavril C.S. —"din ce cauză  nu avem "raportul de specialitate"?" 
Dl Secretar General, Borşan G. —"păi aveţi la mapă  solicitarea mea şi răspunsul." 
Dl consilier Gavril C.S. —"şi avem un referat..." 
Dl Secretar General, Borşan G.-" care este răspuns la solicitare." 
Dl consilier Gavril C.S. —"domnul Preşedinte vă  rog să-1 supuneţi la vot pentru că  avem un Referat de la 

Aparatul de specialitate şi 1n spate Raportul de anul trecut şi lăsăm Prefectura domnule Secretar..." 
Dl Secretar General, Borşan G.-"păi nu aveţi cum să-ltrimiteţi la Prefectură." 
Dl consilier Gavril C.S. —"'il trimiteţi " 
Dl Secretar General, Borşan G.- "eu nu-1 semnez de legalitate, vă  spun public, pentru că  eu nu pot să  

serrmez un proiect de hotărâre care să  devină  hotărâre fără  să  intrunească  elementele dispoziţiilor art. 136 pentru 
că  este lovit de nulitate absolută, nu nulitate relativă. V-am specificat expres temeiul juridic tocmai ca să  nu 
existe dubii/nici o indoială  art. 136 alin.8 lit.b" 

Dl consilier Gavril C.S. —"avem Referat domnule Preşedinte? Vă  rog să-1 supuneţi la vot şi vom vedea 
noi, mergemin judecată  până  la urmă  să  vedem ." 

Dl Secretar General, Borşan G.- "Codul administrativ spune clar dacă  nu sunt Intrunite elementele de la 
art. 136, nu poate intra in dezbatere publică. Cum să  supuneţi la vot, dacă  nu intră  1n dezbaterea şedinţei de 
consiliu proiectul?" 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C. M.— "in Referat se face referire că  îşi păstrează  punctul de vedere la 
proiectul respectiv." 

Dl Secretar General, Borşan G.- "işi păstrează  punctul de vedere la Raportul de specialitate care a fost 
trimis la Prefecturăin februarie 2020, prin care s-a adoptat Imprumutul, nu avem raport de specialitate." 

Dl consilier Gavril C.S. —"domnul Preşedinte supuneţi la vot, domnul Secretar Işi bate joc nu numai de 
noi, ci de toţi tecucenii." 
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Dl consilier Cimpanu T.-" suntem penibili, noi suntem maimuţoii cuiva?" 
Dl consilier Gavril C.S. —"vă rog să consemnaţi că 1.1 supunem la vot, îl semnăm şi lăsăm Prefectura, 

ajungem 1n instanţă până la unnă domnul Secretar să vedem care este problema de nu avem acest raport. Vreţi 
să ne rugăm ca să daţi un raport de specialitate?" 

D1 Secretar General, Borşan G. -"consemnaţi că nu există raport de specialitate la proiectul.." 
Dl consilier Gavril C.S. —"are referatul care are Raportul 1n spate i îl supunem la vot domnule Secretar, 

nu vă mai bateţi joc de noi i de tecuceni." 
Dl Secretar General, Borşan G. — dă citire Referatului nr. 36115/05.07.2021— "În urma adresei nr. 

35812/02.07.2021, cu privire la H.C.L. nr. 9/03.03.2020, vă informez că 1mi menţin raportul de specialitate 
nr.23329/27.02.2020.Ce discutăm astăzi aici ? H.C.L. nr. 9?" 

Dl consilier Gavril C.S. —"invocăm HCL nr.9" 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C. M.— "revocarea HCL nr. 9." 
Dl Secretar General, Borşan G. —"avem Raport de specialitate la revocarea HCL nr. 9?" 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C. M.— "11 menţine pe acelaşi să rămână 1n vigoare HCL nr. 9. Avem 

raport" 
Dl consilier Gavril C.S. —"domnule Secretar aveţi obligaţia ca la o şedinţă extraordinară să avem raportul 

de specialitate." 
Dl Secretar General, Borşan G.- "nu sunt eu obligat" 
Dl consilier Gavril C.S. —"Aparatul de specialitate, dar noi avem referatul acesta ş îl supunem la vot 

lăsăm să vedem ce spune Prefectura şi ajungem şiin instanţă să vedem care este vinovatul, domnule Secretar." 
D1 Secretar General, Borşan G. —"menţionaţi punctul meu de vedere, asfăzi, proiectul de hotărâre nu 

Indeplineşte condiţiile prevăzirte la art.136 punctul 8 lit b, respectiv lipseşte raportul de specialitate 1n ceea ce 
priveşte revocarea H.C.L. nr. 9/2020." 

Dl consilier Gavril C.S. —"domnul Secretar v-am rugat să fiţi Secretarul Municipiului şi nu secretarul 
Primarului. Vă rog să conserrmaţi şi acel Referat, avem raportul 1n spate şi votăm. Raportul de specialitate că 
este pozitiv sau este negativ nu are nici o treabă trebuia să se dea acel raport. " 

Dl Secretar General, Borşan G. —"nu există noţiunea de raport de specialitate pozitiv sau negativ." 
Dl consilier Gavril C.S. —"dar ce există?" 
Domnul Secretar General, Borşan G. —"raport de specialitate. AstAzi nu avem raport de specialitate." 
Dl consilier Gavril C.S. —"avem acel referat" 
Domnul Secretar General, Borşan G.-"funcţionarul căreia i se dă un ordin, atunci când nu poate să aducă 

la indeplinire ordinul pe care îl consideră vădit ilegal de la Primar intocmeşte un referat. Doamna a Intocmit un 
referat pentru că nu poate să Intocmească raport de specialitate." 

Dl consilier Gavril C.S. —"de ce nu poate să Intocmească raport de specialitate?" 
D1 Secretar General, Borşan G. —"intrebaţi-o pe doamna." 
Dl consilier Gavril C.S. —"domnul Preşedinte vă rog să-1 supuneţi la vot." 
Dl Secretar General, Borşan G. —"punctul meu de vedere este că proiectul nu intrăin dezbaterea şedinţei 

Consiliului Local." 
Dl consilier ampanu T.-" este punctul dumneavoastră de vedere." 
D1 consilier Gavril C.S. —"consemnaţi că avem referatul, domnul Preşedinte daţi numărul la referat vă rog 

frumos în spate este şi raportul de specialitate, şi ajungem la judecată." 
Dl Secretar General, Borşan G. —"acest raport de specialitate a fost transmis la Prefectură 1n februarie 

2020, este validat. Acesta este pentru validarea imprumutului pe care 1-aţi votat atunci, acum vreţi revocarea" 
Dl consilier Gavril C.S. —1.1 mai trimitem o dată şi o să îl revocăm. Nu indatoraţi oraşul pentru că aşa vreţi 

dumneavoastră." 
Dl consilier ampanu T.-"poate spune instanţa când o doamnă nu vrea şi un domn nu vrea." 
Dl consilier Gavril C.S. —"nu este un S.R.L. Primăria." 
D1 Secretar General, Borşan G. —"nu este vorba de SRL ci de aplicarea corectă a legii." 
D1 consilier Gavril C.S. —"şi dumneavoastră de ce nu respectaţi legea? Este a treia oară când nu avem 

raport, este o bătaie de joc. Ce spune legea? Că in trei zile trebuia să avem raportul domnule Secretar." 
Dl Secretar General, Borşan G.-"discutaţi cu persoana care are Aparatul de specialitate, eu fac legătura 

1ntre Consiliul Local şi Primar." 
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Dl Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai— "haideţi să trecem la ordinea de zi. Avem un singur 
proiect: Proiect de hotărâre nr. 49/19.04.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci nr.9/03.03.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile inteme în valoare de 30.000.000 lei." 
Conform Convocatorului nr.110/02.07.2021. "Supun la vot ordinea de zi" 

Se inregistrează 10 voturi "pentru"(d1 Cimpanu T.; dl Drăgan 0.C., dl Gavril C.S., dl Grama F.I., dl 
Martin C.M., dl Miron C.N., dna Paraschiv M.M., dl Pascal R., dl Pădure A.L i dl Ursulică C.) 

Se trece la unicul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 49/19.04.2021 privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 9/03.03.2020 privind contractarea unei finanţări 
rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai— " dă citire proiectului. Dacă sunt obiecţii, intrebări?" 
D1 consilier Cimpanu T.-"doamnei Tăpoi eu am să 'incerc 	fac plângere penală sau ceva după lege, nu 

am nimic cu doamna Ţăpoi, dar trebuie să respectăm toţi o lege odată." 
Dl consilier Gavril C.S. —"este o lege şi trebuie să o respectăm cu toţii domnule Secretar, este a treia oară 

când venim." 
Dl Secretar General, Borşan G.-" eu fac legătura intre Consiliul Local i Primar, am făcut adresă către 

Primar pentru intocmirea raportului şi am primit acest răspuns." 
D1 Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai— "noi suntem legislativ i noi votăm." 
D1 consilier Pădure A.L.- " există o reglementare in Codul civil care atrage sancţiuni celor angajaţi din 

Primărie care nu-şi respectă sarcinile de lucru?" 
Dl Secretar General, Borşan G.- orice cetăţem poate face adresă, codul civil nu are nici o legătură dar 

avem codul administrativ OUG nr. 57/2019 care reglementează şi statutul funcţionarului public, acolo faceţi 
sesizare la ANFP sau unde doriţi dumneavoastră." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează 10 voturi "pentru"(d1 Cimpanu T.; dl Drăgan 0.C., dl Gavril C.S., dl Grama F.I., dl 

Martin C.M., dl Miron C.N., dna Paraschiv M.M., dl Pascal R., dl Pădure A.L şi dl Ursulică C.) 
Nemaifiind alte discuţii se declară inchise lucrările şedinţei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces 

- verbal. 

Preşediţitle de şedinţă, 	 Secretar General al U.A.T., 
Marti4 
	

George Lucian Borşan 
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