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PROCES — VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARĂ  DE iNDATĂ  

13.07.2021 

incheiat astăzi, 13.07.2021, în cadrul şedinţei extraordinare de indată  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 şedintă, Martin Cristinel Mihai— "Bună  ziva! declar deschise lucrările şedinţei de 

astăzi,din 13.07.2021, ora 1606  şi am rugămintea la domnul Secretar General să  ne facă  prezenţa." 
Domnul Secretar General, Borşan George — face prezenţa In ordine alfabetică  astfel :"Birzu S. —prezent; 

ampanu T. — prezent; Drăgan 0.C. —prezent; Dumbravă  A.R. — absent motivat; 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.- absent motivat; 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 16 consilieri locali sunt prezenţi, şedinţa poate să  Inceapă". 

Dl Preşedinte de şedinţă,," o să-lrog pe domnul Primar să  ne prezinte ordinea de zi de astăzi". 
Dl Primar Costin L.G—"dă  citire Dispoziţiei nr. 352/12.07.2021 privind proiectul ordinii de zi" cu 

urrnătoarele proiecte de hotăr" âri: 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din: 22.06.2021. 
2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 25.06.2021. 
3. Proces-verbal In urma Convocatorului nr. 110/02.07.2021 la şedinţa extraordinară  de Indată  din: 

07.07.2021. 
4.Proiect de hotărâre nr. 83/05.07.2021 privind numirea Administratorului/ Directorului General al 

Societăţii COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE S.R.L. TECUCI." 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin Cristinel Mihai - "supun la vot ordinea de zi" 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: "Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din: 

22.06.2021." 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- dă  citire primului punct."Dacă  sunt obiecţii/comentarii ?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din: 22.06.2021. 
Se Inregistrează  16 voturi "pentru" (d1 Bîrzu S.; dl ampanu T.; dl Drăgan 0.C.,d1 Gavril C.S., dl Grama 

F.I., dl Istrate D., dl Martin C.M., dl Martin E., dl Miron C.N., dl Naum A., dl Pascal R., dl Pădure A.L. dl Pelin 
E.D., dl Radu V., dl Susanu B.B şi dl Ursulică  C.) 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 
25.06.2021 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- dă  citire la al doilea punct al ordinii de zi."Sunt Intrebări ?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din: 25.06.2021. 
Se Inregistrează  16 voturi "pentru" (d1 Wirzu S.; dl Cimpanu T.; dl Drăgan 0.C.,d1 Gavril C.S., dl Grama 

F.I., dl Istrate D., dl Martin C.M., dl Martin E., dl Miron C.N., dl Naum A., dl Pascal R., dl Pădure A.L. dl Pelin 
E.D., dl Radu V., dl Susanu B.B şi dl Ursulică  C.) 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proces-verbal în urma Convocatorului nr. 110/02.07.2021 la 
şedinţa extraordinară  de indată  din: 07.07.2021 
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D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- dă citire la al treilea punct al ordinii de zi ."Dacă sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare de indată din: 07.07.2021. 
Se inregistrează 10 voturi "pentru"(d1 Cimpanu T.; dl Drăgan 0.C.,d1 Gavril C.S., dl Grama F.I., dl Istrate 

D., dl Martin C.M., dl Miron C.N., dl Pascal R., dl Pădure A.L. şi dl Ursulică C.) şi 6 "abţineri"( dl Birzu S.; dl 
Martin E., dl Naum A., dl Pelin E.D., dl Radu V. şi dl Susanu B.B.) 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărăre nr. 83/05.07.2021 privind numirea 
Administratorului/ Directorului General al Societăţii COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE S.R.L. 
TECUCI. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- dă citire proiectului de hofărâre. "aici trebuie să facem cu vot 
secret, drept pentru care o să numim o comisie de numărare, aştept propuneri din partea dumneavoastră." 

Dl Viceprimar, Drăgan O.C. — "mă propun pe mine de la PSD, pe dl Grama F.I şi dl Pelin E.D. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot comisia de numărare a voturilor formată din următorii domni consilieri locali: Drăgan 

0.C., Grama F.I şi Pelin E.D. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- "acum propuneri pentru Directorul general." 
Dl consilier Ursulică C. —"din partea grupului PSD propun pe dl Martin Cristinel Mihai." 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- "alte propuneri? Nu mai sunt." 
Se trece la vot secret. 
D1 Viceprimar, Drăgan O.C. — "in unna numărării voturilor se inregistrează 10 voturi "pentru" şi 6 

"abţineri". 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- "supun 'intreg proiectul la vot." 

Se inregistrează 15 voturi "pentru"( dl Birzu S., dl Cimpanu T., dl Drăgan 0.C.,d1 Gavril C.S., dl Grama 
F.I., dl Istrate D., dl Martin C.M., dl Martin E., dl Naum A., dl Miron C.N., dl Pascal R., dl Pădure A.L.,d1 Radu 
V. , dl Susanu B.B. şi dl Ursulică C.) şi 1 "abţinere"(d1Pelin E.D.) 

Dl Primar. —"daţi-rni voie să urez şi eu succes noului director de la Compania de Utilităţi Publice, este o 
companie cu mari provocări in ceea ce priveşte activitatea pe care o gestionează. Ştiţi şi dumneavoastră, ştim cu 
toţii, că această societate va prelua şi transportul public local şi cu atât mai mult este nevoie de implicare in 
administrarea acestei societăţi. Cred eu că domnul Martin fiind o generaţie mai tânără, să zic aşa, cred că va 
face faţă la aceste provocări. Eu imi doresc o colaborare bună in ceea ce priveşte administrarea acestei societăţi. 
Sunt convins că investiţiile pe care le avem programate şi pe cele pe care le vom programa va duce la o 
colectare selectivă in Municipiul nostru, lucru care va duce la diminuarea deşeurilor pe care le vom transporta 
către Roşieşti. Sper eu ca 'in urma calculelor pe care le vom face impreună să reuşim şi reducerea taxei de 
salubritate, chiar dacă nu vom reuşi să o reducem semnificativ, pentru că de acum trei ani de zile de când am 
făcut afinnaţiile pe care le susţin şi astăzi cu cifre că taxa a fost extrem de mare, toate serviciile au crescut 
semnificativ, dar cred că un calcul atent şi cu o gestiune mult mai atentă asupra modului in care se cheltuie banii 
putem să fim de folos tecucenilor şi să venim cu o taxă mai suportabilă. Pentru că toţi consilierii de faţă sunt la 
asentimentul meu că este nevoie de această diminuare, in aceeaşi măsură trebuie să creştem şi calitatea 
serviciilor pe care le oferim şi trebuie să luăm in calcul faptul că partea de colectare a deşeurilor, din 2022 
probabil — 2023, va fi preluată de Operatorul Regional lucru care va lăsa practic Compania de Utilităţi Publice 
doar cu serviciile de transport public. Bineinţeles poate pe parcurs vor mai apărea şi alte servicii pe care această 
societate le va putea face, vom găsi impreună cele mai bune soluţii pentru bunul mers al oraşului. Domnul 
Martin vă urez succes." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- "Mulţumesc, domnul Primar! Mulţumesc şi colegilor care m-au 
susţinut" 

Dl Primar. —"mi-ar face plăcere ca măcar o dată la trei luni să veniţi in faţa Consiliului Local şi să ne 
faceţi un raport de activitate, să ne prezentaţi situaţia, să ne spuneţi ce greutăţi Intâmpinaţi, ce trebuie să mai 
facem noi ca administraţie publică locală şi colegii consilieri" 

Dl consilier Gavril C.S. —"poate să vină şi lunar, domnul Primar. De ce la trei luni?" 
Dl Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- "cu ajutorul dumneavoastră şi a domnului Primar trebuie să fim o 

echipă şi cred că o să ducem societatea să fie pe plus şi să fie in beneficiul ceta.'ţeanului." 
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D1 consilier Pelin E.D. —" aş avea şi eu o idee pe care dumneavoastră să o luaţi , să o analizaţi — nu este de 
la mine, am văzut-o i eu in alte ţări pe unde am mai fost,- putem să facem o platformă voluntară de gunoi prin 
care cetăţeanul tecucean să aducă voluntar gunoiul deja triat/selectat. Adică dacă ai haine să meargă acolo la 
platforma aceasta şi să pună 1n containerul de haine. Aveţi o saltea?, dacă are o saltea şi vrea să o schimbe nu 
are unde să o ducă, o aduce i o pune acolo. Are un frigider/o maşină de spălat/aragaz acasă ca să îl duc eu la 
platformă voluntară, iar dumneavoastră ca şi CUP să luaţi deja selectat gunoiul de acolo şi să-1 duceţi mai 
departe, sau chiar să valorificaţi o parte din el." 

D1 Preşedinte de şedinţă, Martin C.M- "eu cred că i acum dacă cineva are un frigider i îl aduce la 
centrul de colectare la CUP, eu bănuiesc că 1-ar primi şi acum." 

D1 consilier Pelin E.D. —"lumea poate nu ştie, poate nu este destul de informată. 0 saltea unde o duc? 
Mobila veche unde o pot duce tecucenii 1n Tecuci?, şi atunci o platformă selectivă voluntară pentru tecuceni 
unde tecuceanul să ştie că le poate aduce astfel incat să ştie că dacă ai o mobilă veche să o duci; apoi poţi să o 
transformi in lemne de foc sau dată la persoanele nevoiaşe care au nevoie. Cred că 1000-2000mp se găsesc 
undeva ca să poţi face aşa ceva astfel Incât să nu-1 mai arunce pe câmp, sau să nu-1 mai arunce 1n şanţuri... " 

Dl Primar. —"avem halele la unitatea militară unde putem amenaja." 
D1 consilier Radu V.- " cred că prima dintre acţiuni ar trebui să fie o colaborare cu Primăria, pentru 

montarea unor camere la partea aceasta de gunoi. După străzi, problema gunoiului incepe să devină cea mai 
importantă pentru cetăţenii municipiului Tecuci, căci noi 1n slujba dumnealor suntem. in direcţia aceasta, v-am 
ruga ca la prima şedinţă ordinară să veniţi cu un pachet de zece măsuri pe care le veţi lua, să le cunoaştem şi 
noi, să le propagăm intre oamenii din oraş ca să ştie." 

D1 Primar. —"să 1i dăm totuşi un termen mai mare, pentru că este nevoie să facă o analiză şi un raport" 
D1 consilier Radu V. —" acolo nu Infiinţează o societate durnnealui, preia conducerea societatea există..." 
D1 Primar. —"până intră în pffine, să zic aşa, este nevoie de un pic de timp, să cunoască nevoile şi structwa 

societăţii." 
Nu mai sunt intervenţii 
D1 Preşedinte de şedinţă,—" declar Inchisă şedinţa de astăzi." 
Drept pentru care s-a Inch4atTrezeuţul proces - verbal. 

Preşedinte de şeOintă, 	 Secretar General al U.A.T., 
George Lincian Borşan 
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