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22.06.2021 

incheiat astăzi, 22.06.2021, In cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc la Casa de Cultură  , Sala Studio, ora 12 °°. 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este inregistrată  audio-video. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — "Bună  ziva dragi colegi, domnule Preşedinte, avem 

onoarea de a vă  avea astăzi aici, domnule Primar, deschid lucrările şedinţei extraordinare de astăzi 22.06.2021 
ora 16.00." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai dă  cuvântul Secretarului U.A.T să  facă  prezenţa. 
Secretarul face prezenţa in ordine alfabetică  astfel: " Birzu S.- prezent; ampanu T. — prezent; Drăgan 

O.C. — prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Gavril C.S. — prezent; Grama F.I — prezent; Istrate D. — prezent; 
Leonte I. — absent motivat; 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. — 
absent motivat; Susanu B.B. — prezent i Ursulică  C.- prezent. Din 19 consilieri locali in funcţie, sunt prezenţi 
17 consilieri locali, 2 consilieri locali lipsesc motivat, drept pentru care şedinţa de astăzi, este legal constituită." 

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

Dl Primar — dă  citire Dispoziţiei nr. 317/17.06.2021 cu următorul proiect de hotărăre: 
1. Proiect de hotărâre nr. 75 /16.06.2021 privind aprobarea transferului managementului Spitalului 

Municipal "Anton Cincu" Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi şi aprobarea trecerii 
imobilelor aferente Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci 
administrarea Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci, in domeniul public al Judeţului Galaţi 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Dl. Primar — "Dacă  imi permiteţi o scurtă  intervenţie Inainte de vot. impreună  cu domnul Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Galaţi, am avut câteva discuţii cu privire la direcţia in care sănătatea tecuceană  se 
indreaptă, am analizat toate liniile de finanţare ce vor urma să  se deschidă  şi evident am ajuns la concluzia că, in 
principal Consiliul judeţului are un spectru mult mai larg de a accesa fonduri europene pentru modernizarea 
Spitalului Municipal "Anton Cincu" inclusiv mă  refer şi la Policlinica i la partea de Pediatrie. Am făcut o 
documentare să  vedem ce linii de finanţare are municipalitatea, numai că  ne place sau nu, în exerciţiul financiar 
2021-2027, sumele de care dispune Consiliul Judeţean sunt net superioare, faţă  de ceea ce putem noi accesa ca 
municipalitate. Am găsit inţelegere la domnul Preşedinte i impreună  cu dumnealui am ajuns la acest consens, 
cred că  se parafează  o evoluţie pozitivă  pentru sănătatea tecuceană, am toată  convingerea că  la fel cum s-a 
intămplat şi in Municipiul Galaţi şi in alte locaţii din Judeţul Galaţi i Spitalul Municipal Tecuci trebuie să  
beneficieze de fonduri suficiente pentru dezvoltarea acestui segment de „sănătate." 

Domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea C. — " Bună  ziva, este o onoare pentru mine să  
ne revedem astăzi, din nou In aceeaşi formulă  ca acum câteva luni de zile când s-a constituit Consiliul Local şi 
aţi ales viceprimarul. Mă  bucur că  am reuşit să  găsim cale de comunicare, pentru că  cel mai important este să  
comunicăm, să  găsim soluţii pentru oameni, pentru că  aceste funcţii sunt vremelnice pentru mine ca 
preşedinte, pentru domnul primar cât şi pentru dumneavoastră  ca i consilieri i trebuie să  găsim soluţiile cele 
mai bune pentru ca oamenii să  beneficieze de investiţii. in urma unei analize facute pe programele cu fonduri 
europene am găsit ca i oportunitate pe Programul Operational Regional să  facem investiţii In Spitalul din 
Tecuci, din păcate fiind ultimul care a rămas fără  investiţii pe fonduri europene, şi de aceea am acceptat această  
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provocare de a prelua acest spital la Consiliul Judeţean, nu va fi usor pentru că sunt foarte multe lucruri de 
făcut, nu va fi simplu pentru că nu vorbim de sume mici care trebuiesc investite in acest spital, pentru că ceea ce 
veţi vota dumneavoastră astăzi, este doar un pas mic in ceea ce inseamnă ceea ce vom face noi pe viitor. 

Urrnează apoi o inventariere la sânge a tuturor imobilelor Spitalului, apoi umează o hotarare a 
Consiliului Judeţean prin care acceptăm preluarea imobilului, a managementului Spitalului din Tecuci i apoi să 
derulăm proiecte cu finanţare europeană, studii de fezabilitate, expertize pentru ca apoi să fie depuse pentru a fi 
finanţate cu fonduri europene, scopul este de a putea investi, folosi fondurile europene, mai sunt paşi mari de 
făcut, avem nevoie şi de ajutorul dumneavoastră domnule Primar, pentru că va trebui o hotărâre de Guvem, 
pentru ca Consiliul Judeţean să poata face investiţii in Spitalul din Tecuci, abia după ce Ministerul Sănătăţii, in 
special primul ministru, va emite o hotărâre de Guvem prin care managementul i patrimoniul Spitalului din 
Tecuci va trece in subordinea Consiliului Judeţean. Până nu va fi emisă această hotărare de Guvem, Consiliul 
Judeţean conform Codului administrativ, nu are dreptul, nu are voie să facă investiţii in Spitalul din Tecuci, de 
aceea vă spun ca este important să colaboram in continuare pentru ca şi proiectele care vor fi făcute cu fonduri 
europene la Spitalul din Tecuci, le vom face tot impreună cu Consiliul local, cu consilierii judeteni, pentru că 
vom veni cu propuneri, acestea vor veni din partea Spitalului pentru că doar cei de acolo ştiu cel mai bine ce 
investiţii trebuiesc făcute. 

Am convingerea in continuare că impreuna vom face tote aceste lucruri, rugămintea mea este să trecem 
peste orgolii pentru că nu este loc de orgolii când vorbim de sănătatea oamenilor. Spitalul din Tecuci este al 
doilea ca şi mărime din Judetul Galaţi dupa Spitalul Judeţean, Spitalul Judetean fiind primul ca marime cu 1250 
de paturi iar Spitalul din Tecuci cu 450 de paturi şi 500 de angajaţi. De aceea rugămintea mea este ca acest pas 
pe care-1 facem Impreună, să putem spune la sfârşitul mandatului, că aceasta nu a fost doar o intâlnire, o şedinţă 
de Consiliu Local sau de Consiliu Judeţean, am toată convingerea că impreună inţelegem importanţa acestui 
Spital. " 

Se supune la vot ordinea de zi prezentată de iniţiator. 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 75 /16.06.2021 privind aprobarea 

transferului managementului Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la 
Consiliul Judeţean Galaţi i aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal "Anton Cincu" 
Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci i administrarea Spitalului Municipal "Anton Cincu" 
Tecuci, în domeniul public al Judeţului Galaţi i administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai — avem un amendament in care a ieşit o diferenţă de m2, 

mai multe detalii ne poate da domnul Grada Lucian. 
DI.Gradea Lucian — " La suprafaţa construită la Spitalul Anton Cincu din Str. Costache Conachi nr.35, 

este vorba de 9 m2, care de fapt reprezintă acea antenă aflată deja in proprietatea Consiliului Judeţean şi ca să nu 
existe dublură la predare, am redus suprafaţa construită, iar la suprafaţa de teren pentru Secţia de Pediatrie, in 
partea de E a suprafeţei există un punct gospodăresc, acesta deserveşte intreaga aripă a blocurilor de pe str. 
1 Decembrie 1918 şi inclusiv de pe str. Costache Racoviţă şi nu este normal să plece către Consiliul Judeţean, 
fiind punctul gospodăresc al localităţii. 

Se supune la vot amendamentul. 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru". 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu tot cu amendament. 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru". 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai declară Inchise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedint«e şedi94ă, 	 Secretar General al 
Martin Crktinel Mihai 	 George Lucian Borş 
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