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PROCES — VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARĂ  

09.08.2021 

incheiat astăzi, 09.08.2021, in cadrul şedinţei extraordinare 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. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron Cosmin-Nicolae — "Bună  ziva doamnelor şi domnilor consilieri! Stimaţi 

invitaţi, declar deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local Tecuci de astăzi, 09.08.2021, şi îl 
rog pe domnul Secretar General să  ne facă  prezenţa." 

Domnul Secretar General, Borşan George —"din 19 consilieri locali in funcţie, cât are Consiliul Local 
Tecuci, In urma a două  demisii Inregistrate in persoana domnulni Martin Cristinel Mihffl şi a domnului Martin
Eugen, au rărnas 17 consilieri locali In funcţie pentru şedinţa de astăzi. Voi face prezenţa : BIrzu S. —prezent; 
CImpanu T. — prezent; Drăgan 0.C. —prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Gavril C.S. — absent nemotivat; Grama 
F.I. —prezent; Istrate D. —prezent; Leonte I-prezent; Martin E.- este demisie; 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 17 consilieri locali In funcţie sunt prezenţi 15 
consilieri locali, un absent motivat i unul nemotivat. Vă  rog să  daţi curs ordinii de zi domnule Preşedinte". 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- " şedinţa de astăzi este convocată  In baza Dispoziţiilor Primarului 
Municipiului Tecuci nr. 399/05.08.2021, respectiv 401/06.08.2021. Voi citi ordinea de zi In baza Dispoziţiei nr. 
399 cu următoarea ordine de zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 29.07.2021. 
2. Proiect de hotărâre nr. 102/05.08.2021 privind constatarea incetării de drept, Inainte de termen, a 

mandatului de consilier local al dorrmului MARTIN EUGEN. 
3. Proiect de hotărâre nr. 97 /22.07.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli 

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

4. Proiect de hotărâre nr. 96 /22.07.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci precum şi grila de salarizare a personalului 
contractual. 

5. Proiect de hotărâre nr. 101/ 04.08.2021 privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.39 din 
28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi a contractului de 
concesiune aferent Serviciului de administrare a pieţelor şi oborului Municipiului Tecuci. 

6. Proiect de hotărâre nr. 99/ 02.08.2021 privind numirea Directorului Executiv al SocietAţii 
Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci până  la Incetarea Contractului de mandat al 
Administratorului/ Directorului General al societăţii. " 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- " propun să  supunem la vot ordinea de zi şi apoi voi da citire şi 
Dispoziţiei cu completarea. Supun la vot ordinea de zi" 

Se Inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă  citire Dispoziţiei nr. 401/06.08.2021 cu următorul proiect: 

"Proiect de hotărâre nr. 103/06.08.2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii 
ale Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci" 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron Cosmin Nicolae - "supun la vot completarea ordinii de zi" 
Se Inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
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Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: " Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 
29.07.2021." 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire primului punct."Dacă sunt intervenţii ?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din: 29.07.2021. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" (d1 Birzu S.; dl Cimpanu T.; dl Drăgan 0.C.,dna Dumbravă 

A.R., dl Grama F.I., dl Istrate D.,d1. Leonte I., 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 i dl Ursulică C.) 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 102/05.08.2021 privind constatarea 
incetării de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului MARTIN EUGEN. 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" (d1 Birzu S.; dl ampanu T.; dl Drăgan 0.C.,dna Dumbravă 

A.R., dl Grama F.I., dl Istrate D.,d1. Leonte I., 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 i dl Ursulică C.) 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 97 /22.07.2021 privind rectificarea 
bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de 
investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de fmanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" (d1 Birzu S.; dl ampanu T.; dl Drăgan 0.C.,dna Dumbravă 

A.R., dl Grama F.I., dl Istrate D.,d1. Leonte I., 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 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 96 /22.07.2021 privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci 
precum şi grila de salarizare a personalului contractual. 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotăffire."Dacă sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" (d1 Birzu S.; dl ampanu T.; dl Drăgan 0.C.,dna Dumbravă 

A.R., dl Grama F.I., dl Istrate D.,d1. Leonte I., 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 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 101/ 04.08.2021 privind modificarea 
Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, 
caietului de sarcini şi a contractului de concesiune aferent Serviciului de administrare a pieţelor şi 
oborului Municipiului Tecuci. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărăre."Dacă sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează." unanimitate voturi "pentru" (d1 Birzu S.; dl ampanu T.; dl Drăgan 0.C.,dna Dumbravă 

A.R., dl Grama F.I., dl Istrate D.,d1. Leonte I., 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 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 99/ 02.08.2021 privind numirea 
Directorului Executiv al Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci până la 
incetarea Contractului de mandat al Administratorului/ Directorului General al societăţii. ". 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Aici avem vot secret, rog 
propuneri pentru comisia de numărare a voturilor." 

D1 Viceprimar, Drăgan O.C. — "tot aceeaşi comisie: eu, dl Grama F.I şi dl Pelin E.D. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- "rog propuneri pentru director" 
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D1 consilier Ursulică C —"propun pe domnul Fărcăşanu Grigore." 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- "alte propuneri? " Nu mai sunt. 
Se trece la vot secret. 
Dl Viceprimar, Drăgan O.C. — "1n urma numărării voturilor s-a constatat că din 15 voturi valabil 

exprimate s-au Inregistrat 10 voturi "pentru" şi 5 "Impotrivă" pentru dl Fărcăşanu Grigore". 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "supun la vot proiectul de hotărâre nr. 99/ 02.08.2021 privind 

nurnirea Directorului Executiv al Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci." 
Se inregistrează 9 voturi "pentru"( dl ampanu T., dl Drăgan 0.C., dl Grama F.I., dl Istrate D., dl Naum 

A., dl Miron C.N., dl Pascal R., dl Pădure A.L., i dl Ursulică C.) şi 6 "abţinere"( dl Birzu S., dna Dumbravă 
A.R., dl. Leonte I., dl Pelin E.D., dl Radu V. şi dl Susanu B.B.) 

D1 consilier Radu V. —"domnul Secretar, am văzut că presa a preluat votul nostru anterior cu comentarii 
inadecvate —" consilierii locali care habar nu au ce votează au ridicat toţi mâna". Deci, există două rânduri de 
voturi: o dată este votul prin numărare i apoi dumneavoastră intrebaţi dacă aprobăm acest proiect. Cred că 
trebuie explicată mai bine chestia aceasta, ca să nu Inţeleagă ceilalţi că este acelaşi lucru cu "pentru" persoana 
respectivă, deci votând acum proiectul nu inseamnă că am votat persoana respectivă." 

D1 Secretar General, Borşan 	urma votului secret a fost ales domnul Fărcăşanu, iar acum îl votaţi 
1n fimcţie pe domnul Fărcăşanu fiindcă urmează să Incaseze indemnizaţia pentru cele trei luni, eventual puteţi 
cu obiecţiuni -unii doresc patru sau două luni - sau până la incetarea mandatului directorului general aşa cum 
este 1n proiect". 

D1 consilier Radu V. —"aceasta era Intrebarea : Dacă nu este destul prin vot secret?" 
D1 Secretar General, Borşan G.L.-"nu, prin vot secret aţi ales doar persoana, iar acum discutăm de proiect 

pe ansamblu: perioadă, indemnizaţie etc. 
D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "să revenim, au fost 9 voturi "pentru" şi 6 "abţinere" 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 103/06.08.2021 privind aprobarea 
modificării Organigramei i a Statului de Funcţii ale Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre."Dacă sunt intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează 8 voturi "pentru"( dl Cimpanu T., dl Drăgan 0.C., dl Grama F.I., dl Istrate D., dl Miron 

C.N., dl Pascal R., dl Pădure A.L., şi dl Ursulică C.) şi 7 "abţinere"( dl Blrzu S., dna Dumbravă A.R., dl. Leonte 
I., dl Naum A., dl Pelin E.D., dl Radu V. şi dl Susanu B.B.). 

D1 Secretar General, Borşan G.L.-"proiectul de hotărâre  a trecut." 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- " declar inchisă şedinţa extraordinară de astăzi şi vă doresc: 0 zi 

bună in continuare!" 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de tinţă, 	 Secretar General al 
Cosmin — Nicol e Miron 	 George Lucian Bors" 
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