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PROCES — VERBAL 
SEDINTA ORDINARĂ  

29.07.2021 

incheiat astăzi, 29.07.2021, In cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc la Casa de Cultură  a Municipiul Tecuci, Sala Studio - ora 16 °°. 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este Inregistrată  audio-video. 
Dl. Secretar General declară  deschisă  şedinţa ordinară  din 29.07.2021, Intrucât domnul Martin Cristinel 

Mihai şi-a prezentat demisia din Consiliul Local iar acesta era preşedinte de şedinţă  pentu trei luni, drept pentru 
care Alegerea Preşedintelui de şedinţă  pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Tecuci din data de: 
29.07.2021, este primul pe prdinea de zi. 

Dl Secretar General, Borşan George — Face prezenţa In ordine alfabetică  astfel: " Rirzu S.- prezent; 
ampanu 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 C.M. — Incetare mandat consilier local; 
Martin E. — prezent; Miron C..N.- prezent; Naum A. — absent motivat; Paraschiv M.M.,- prezent; Pascal R. — 
prezent, Pădure A.L. — prezent, Pelin E.D., prezent; Radu V. — prezent; Susanu B.B. — prezent şi Ursulică  C.-
prezent." 

D1 Secretar General, Borşan George — "După  al treilea proiect de hotărâre se va schimba cvorumul şi vom 
avea 18 consilieri locali In funcţie, deoarece se va lua act de demisia domnului Martin Cristinel Mihai din 
Consiliul Local Tecuci. intrucât nu avem preşedinte de şedinţă  aş  dori să  trecem la punctul 1 al ordinii de zi - 
Proiect de hotărâre nr. 86 /19.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă  pentru şedinţa ordinară  a 
Consiliului Local Tecuci din data de: 29.07.2021. 

Se fac propuneri. Domnul viceprimar Drăgan Oliwer — Claudiu îl propunepe domnul Grama Florin iar 
domnul Martin Eugen o propune pe doamna Dumbravă  Ani-Rodica. 

Propunerea domnului viceprimar Drăgan Oliwer — Claudiu adoptată  cu: 9 voturi „pentru"(dl. ampanu T., 
dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., dl. Miron C.N., dna. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure 
A.L.,d1.Ursulică  C.) şi propunerea domnului Martin Eugen cu 7 voturi „pentru" (BIrzu S., dna. Dumbravă  A.R., 
dl.Leonte I, dl.Martin E., dl. Pelin E.D., dl. Radu V., dl. Susanu B.B). Drept pentru care domnul Grama Florin 
este preşedinte de şedinţă  pentru şedinţa ordinară  de astn7i: 29.07.2021. 

Dl. D1. Preşedinte de şedinţă, Grama Florin Iulian — " 0 să  dau cuvântul domnului Primar pentru a 
prezenta ordinea de zi." 

Dl Primar — dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 368/ 22.07.2021, şi Dispoiziţiei de completare a ordinii 
de zi nr.375 din 23.07.2021, cu următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre nr. 86 /19.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă  pentru şedinţa ordinară  
a Consiliului Local Tecuci din data de: 29.07.2021. 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de Indată  din: 
13.07.2021. 

3. Proiect de hotărâre nr. 85 /19.07.2021 privind constatarea Incetării de drept, inainte de termen, a 
mandatului de consilier local al domnului MARTIN CRISTINEL MIHAI. 

4. Proiect de hotărâre nr. 87 /19.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local 
Tecuci pentru o perioadă  de trei luni (august 2021 — octombrie 2021). 

5. Proiect de hotărâre nr. 84 /07.07.2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al 
U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2021. 
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6. Proiect de hotărâre nr. 97 /22.07.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri i cheltuieli 
al U.A.T. Municipiul Tecuci i modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii i surse de 
finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. 

7. 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 i grila de salarizare a personalului 
contractual. 

8. Proiect de hotărâre nr. 93 /20.07.2021 privind acordul Municipiului Tecuci privind construcţia unui 
imobil P + M la o distanţă de 0,60 m faţă de limita de hotar. 

9. Proiect de hotărâre nr. 94 /20.07.2021 privind trecerea unor imobile situate in str. 1 Decembrie 1918, 
nr.26, din domeniul public al Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. 

10. Proiect de hotărâre nr. 91/19.07.2021 privind numirea • Administratorului/ Directorului General al 
Societăţii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 
3 (trei) luni. 

11. Proiect de hotărâre nr. 95 /21.07.2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al 
COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre nr. 88 /19.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a 
Cimitirului Municipal. 

13. Proiect de hotărâre nr. 89/19.07.2021 privind numirea Administratorului/ Directorului General al 
Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 

14. Proiect de hotărâre nr. 90/19.07.2021 privind numirea Directorului Executiv al Societăţii PIEŢE 
PREST TEC S.R.L. TECUCI. 

15.Proiect de hotărâre nr. 92/19.07.2021 privind numirea Directorului Administrativ al Societăţii 
COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. TECUCI. 

16. Informări, interpelări, petiţii. 
* Adresa inregistrată sub nr.109/30.06.2021 la Consiliul Local al Municipiului Tecuci, refefitor la 

Raportul privind modul de ducere la indeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/14.07.2017 a Camerei de 
Conturi Galaţi. 

Dispoziţia nr.375/23.07.2021 privind completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din: 29.07.2021, cu 
următorul proiect de hotărâre: 

1.Proiect de hotărâre nr. 98/22.07.2021 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de 
asistenţă i reprezentare juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Grama Florin - Iulian - supune la vot ordinea de zi in forma in care a fost 
prezentată de domnul Primar. 

Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Domnul Preşedinte de şedinţă Grama F.I. — "Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi: Informări, 

interpelări, petiţii." 
DI.Primar -"Ştiu că doamna Paraschiv impreuna cu domnul Radu au inceput să lucreze la Statutul U.A.T 

Tecuci, aş dori să ne sprijiniţi să putem finaliza acest proiect măcar in a doua parte a anului căci pentru a accesa 
fonduri europene avem nevoie de acest statut, care va cuprinde mai multe date importante ale localităţii noastre." 

Dl. Radu V.- " Am luat legătura cu o parte din angajaţii Primăriei, am să-1 prezint pe capitole domnului 
Secretar, poate mă puteţi ajuta prin impulsionarea şi celorlalţi angajaţi." 

Dl. Secretar George Lucian Borşan —"Este acum un funcţionar desemnat pe arhivă, deci puteţi merge 
acum să accesaţi toate datele necesare pentru acset Statut." 

DI.Pascal R.-" Aş avea şi eu vreo patru puncte: 
- Semaforul din zona Liceului Agricol 
- Semaforul din Zona Industrială 
- Licitaţia de la Padoc 
- 0 propunere pentru Zona N.Balcescu, Str. A.Ipătescu, instalarea unor „cocoaşe". 
- Ce se intâmplă cu proiectul tehnic de la Baza Sportivă, de la Stadion? 
DI.Primar -" La rectificarea pe care o avem pregătită, avem prevăzut semaforul de la Liceul Agricol, a fost 

o chestiune tehnică, de mutat sumele dintr-un capitol in altul i se rezolvă cu acest obisectiv şi cred că pană la 
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jumătatea lunii august ar trebui să fie gata. Aceeaşi situaţie este şi cu semaforul din Zona Industrială, o să 
urgentăm pentru montarea acelor stâlpi pentru a-1 face funcţional cât mai repede." 

Cât priveşte licitaţia de la Padoc, pârtă la acest moment nu avem pe nimeni inscris, nu ştiu dacă se va 
inscrie cineva, pentru că sunt nişte condiţii destul de dure pentru asociaţii sau pentru cineva care ar dori să facă 
acest lucru, şi pe acest subiect aş dori să purtăm nişte discuţii, poate săptămâna viitoare cu reprezentanţii celor 
trei formaţiuni politice ale Consiliului Local, pentru a vedea ce altă varintă avem, nouă la Primărie ne-a venit o 
variantă dar eu nu o agreez, aş vrea să v-o prezint i dumneavoastră. Un lucru cert cu privire la Padoc este că va 
trebui să căutăm o soluţie i să îl mutăm cât mai repede de la locaţia actuală." 

Dl. Pascal R.- "Posibil ca la rectificarea bugetară să mai primim bani şi să mutăm acest Padoc?" 
Dl.Primar -" Eu aşa sper, ce nu am prins pe rectificarea bugetară este achiziţia de autobtize şi aici aş dori 

să găsim o soluţie. De asemenea pentru montarea acelor ..,cocoaşe" cred că ar trebui să stăm cu toţii la o masă 
pentru a găsi măcar câteva zone pentru montarea acestora." 

Dl. Secretar George Lucian Borşan —" Trebuie convocată comisia pentru siguranţa rutieră şi discutată 
această problemă." 

DI.Primar -" Cu privire la PT-ul de la Stadion, s-a prelungit cu vreo două săptămâni termienul de semnare 
a autorizaţiei pentru că am solicitat constructorului să ne lase un spaţiu pentru a amenaja ulterior o pistă pentru 
alergare in jurul Stadionului. De asemenea am solicitat o repoziţionare a Stadionului un pic mai la nord ca să 
lăsăm spaţiu 1n zona de sud să putem lega str.Dragos Voda cu cea de la Pompieri, pentru, a fluidiza zona 
respectivă, eu cred că săptămâna viitoare vom semna autorizaţia de construire. in ceea ce priveşte ştrandul, care 
este lăsat de izbelişte, va trebui găsită o soluţie, ar trebui trimisă o adresă din partea U.A.T.-ului' către Ministerul 
Educaţiei să ne spună statusul şi dacă au în vedere acest obiectiv." 

Dl Grama F.I —" Dacă tot aţi adus 1n discuţie „semafoarele" aş adauga şi prelungirea de funcţionare al 
acestora pentru că ele se opresc 'in jurul orei 20-21 sera şi până spre miezul nopţii este cerculăţie 1n oraş ca in 
timpul zilei." 

Dl.Primar -" Este o observaţie pertinentă, cred că pâttă la ora 24 ar fi o variantă bună." 
Dl. Pădurre A.L — "Prima Intrebare: modificările care s-au făcut la parcările din Zona Industrială, m-au 

1ntrebat nişte cetăţeni dacă se scot la licitaţie acele parcări. A doua intrebare: ce ştiţi de parcările tot din Zona 
industrială dar de pe Aleea Tailor, sunt acele parcări făcute din fonduri europene, dacă intră şi ele la licitaţie? 

Dl.Primar —" incercărn să trasăm aceste locuri de parcare iar undeva 1n luna septembrie vom informa 
cetăţenii cu privire la licitaţia acestor locuri de parcare pentru a avea posibilitatea să depună I solicitări pentru 
acele locuri de parcare. incercăm cu cei de la Direcţia Servicii Publice să trasăm aceste locuri de 'parcare." 

DI.Radu V — " La Şcoala nr.6 domna director a cerut o soluţie, ca orele de educaţie fizică să nu mai 
deranjeze ceelalte ore, de matematica etc. A doua problemă ar fi Galeriile de artă." 

Dl Primar — " Am vorbit şi stabilit cu doamna director un program instituţional iar primul lucru pe care aş 
dori să-1 incep acolo, la Şcoala nr.6 ar fi toaletele, căci ar fi păcat ca o şcoală care a obţinut locul trei la evaluarea 
naţională să nu beneficieze de o astfel de normalitate. Cât priveşte Galeriile de artă avem 1n desfăşurare un 
contract de proiectare." 

DI.Radu V. — "Se apropie luna septembrie şi ar trebui să punem pe ordinea de zi acordarea titlului de 
cetăţean de onoare. Am dori acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi din luna august." 

D-na Paraschiv M.M.- " Nu ştiu 1n ce măsură ştim noi consilierii, să facem un proiect de hotărâre dar aşa 
cum Aparatul de Specialitate al Primarului poate face proiecte se poate face unul şi in acest caz." 

DI.Leonte I — "Parcările din Zona Industrială se vor supune unui Regulament special sau aceluiaşi 
regulament prin care s-au dat 'in chirie parcările respective? " 

Dl.Primar — "Este cel in vigoare pe care 1-aţi votat probabil dumneavoastră 'in mandatul trecut." 
DI.Leonte I —" in zona respectivă sunt foarte mulţi care au garaje sau mai multe maşini, existând 

posibilitatea ca un cetăţean să ia 2-3 locuri de parcare." 
DI.Gradea L —" Regulamentul respectiv prevede faptul că la prima licitatie nu pot participa la licitatie cei 

care au garaje. Regulamentul are in vedere atribuirea fiecaruia unui loc pentru fiecare apartament, ulterior in 
etapele următoare plecăm pentru cel de-al doilea autovehicul şi chiar cei care au garaje pot beneficia de un loc de 
parcare dacă au mai multe maşini decât numărul de garaje, dar nu in primă fază." 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: "Adoptarea procesului — verbal al sedintei extraordinare de 
Indată din: 13.07.2021." 
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DI.Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.- dă citire al celui de doilea punct. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare de indată din: 13.07.2021. 
Se inregistrează 14 de voturi „pentru" şi 2 abţineri: dl. Leonte I., i d-na Dumbravă A.R. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 85 /19.07.2021 privind constatarea 

incetării de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului MARTIN CRISTINEL 
MIHAI. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — 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. 87 /19.07.2021 privind alegerea 

Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (august 2021 — 
octombrie 2021). 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
D-na Dumbrava A.R. îl propune pe domnul Leonte Ionel iar domnul Grama F.I. îl propune pe domnul 

Miron C.N. 
Se supune la vot propunerea doamnei Dumbravă A.R. si se inregistreaza: 7 voturi „pentru„ ( Birzu S., 

dna. Dumbravă A.R., dl.Leonte I, dl.Martin E., dl. Pelin E.D., dl. Radu V., dl. Susanu B.B). si 9 abţineri: 
(dl. ampanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., dl. Miron C.N., dna. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., 
dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C.) pentru domnul Leonte I. 

Se supune la vot propunerea domnului Grama F.I. şi se inregistrează: 9 voturi „pentru" (dl. ampanu T., 
dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., dl. Miron C.N., dna. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure 
A.L.,d1.Ursulică C.) si 7 "abţineri" ( Birzu S., dna. Dumbravă A.R., dl.Leonte I, dl.Martin E., dl. Pelin E.D., dl. 
Radu V., dl. Susanu B.B). 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — "Aşadar domnul Miron Cosmin Nicolae va fi preşedinte de 
şedinţă pentru următoarele trei luni, după această şedinţă." 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 84 /07.07.2021 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2021. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — 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. 97 /22.07.2021 privind rectificarea 

bugetului centralizat de venituri i 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. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl.Pascal R — "Am o precizare la acest punct, la şedinţa extraordinară când am trecut Spitalul la Consiliul 

Judeţean, atât prin hotărârea Consiliului Local cât şi prin hotărârea Consiliului Judeţean care a fost dată acum 
câteva zile, aceste două hotarâri nu vor intra in vigoare decât atunci când vom avea Hotărârea de Guvern. 

Propunerea mea ar fi să facem o şedinţă extraordinară săptămâna viitoare i să nu mutam nici un ban de la 
Spital până in momentul in care nu va veni această hotărâre de la Guvern şi pentru trimestrul trei să reuşim să 
găsim o altă sursă de a aloca banii pentru această rectificare pentru ca în această rectificare sunt nişte bani 
prinşi pentru reparaţia la şcoli care trebuie făcută neaparat în luna august." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează: 16 abţineri — ( Cimpanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., dl. Miron C.N., 

dna. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C. , Rirzu S., dna. Dumbravă A.R., dl.Leonte I, 
dl.Martin E., dl. Pelin E.D., dl. Radu V., dl. Susanu B.B). proiectul de hotărâre nu a trecut. 

Se trece la punctul 7 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. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
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D1 Viceprimar Dragan 0.0 —" Am discutat inainte de sedintă cu domnul Primar anumite aspecte legate de 
organigramă şi i-am explicat câteva aspecte care din punctul meu de vedere au un dubiu de legalitate şi anume: 
art.51 8 alin 7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, spune: " in cazul In care reorganizarea UAT 
determină reducerea posturilor, UAT nu poate infiinţa posturi similare celor desfiinţate, şoferii nu mai pot fi 
şoferi." 

Dl. Secretar George Lucian Borşan —" Dar este funcţionar public şoferul?" 
Dl Viceprimar Dragan 0.0 —" Art. 518 alin.7 — " in cazul 1n care reorganizarea activitătii autoritătii sau 

instituţiei publice determină reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate' Infiinţa posturi 
similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizrii." — deci se referă la posturi. Citiţi bine 
articolul scrie şi personalul contractual, mai sunt şi alte aspecte de exemplu anumite persoane au dispărut din 
organigrarnă." 

D1. Secretar George Lucian Borşan —" Păi şi atunci de ce aţi votat la comisie?" 
DI.Grama F.I.- "Nu este vorba de persoane ci de legalitate sau ilegalitate..." 
Dl.Radu V —" Să se verifice diploma cu postul ocupat de functionarul public, dacă are profesia pe postul 

respectiv si perforamnţele acestuia." 
DI.Primar — " Voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi." 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 93 /20.07.2021 privind acordul 

Municipiului Tecuci privind construcţia unui imobil P + M la o distanţă de 0,60 m faţă de limita de hotar. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — 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 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 94 /20.07.2021 privind trecerea unor 

imobile situate in str. 1 Decembrie 1918, nr.26, din domeniul public al Municipiului Tecuci, 'in domeniul 
privat al acestuia. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — 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 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 91/19.07.2021 privind numirea 

Administratorului/ Directorului General al Societăţii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A 
SPAŢILLOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 3 (trei) luni. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
D1. Secretar George Lucian Borşan —" Aici avem vot secret, trebuie să alegem o comisie de numărare 

voturilor. Comisia de numărare a votuilor să fie formată din: dl.Pascal R., dl Viceprimar Drăgan O.C. dl.Pelir 
E.D. Comisia de numărare a voturilor propusă va fi aceeaşi pentru toate proiectele de hotărâre cu vot secret. 

Se supune la vot, comisia de numărare a voturilor. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Dl.Pelin E.D. — "Eu îl propun pe domnul Martin Eugen." 
Se trece la vot secret. 
D1 Pelin E.D - " in urma numărării voturilor la numirea 1n funcţia de Administrator/Director General a 

Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci, pentru o perioadă de 3 (trei) lurr 
membrii comisiei au constatat că din 16 voturi valabil exprimate s-au inregistrat 14 voturi "pentru", pentr 
domnul Martin Eugen. La sedinta de astazi lipsesc 2 consilieri locali, drept pentru care membrii comisiei a 
procedat la anularea unui număr de 2 buletine de vot." 

Domnului Martin C.M. i-a Incetat mandatul de consilier local. 
Se supune la vot tot proiectul de hotărăre nr. 91/19.07.2021 privind numirea Administratorulu 

Directorului General al Societăţii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR 51 A SPAŢIILOR VERZI S.R.I 
TECUCI pentru o perioadă de 3 (trei) luni. 

Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
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Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 95 /21.07.2021 privind aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — 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 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 88 /19.07.2021 privind delegarea 

gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — 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 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 89/19.07.2021 privind numirea 

Administratorului/ Directorului General al Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
D1. Secretar George Lucian Borşan —" Rămâne aceeaşi comisie de numărare a voturilor." 
DI.Miron C.N. — " Propun pe doamna Valentina Kramer, este economist, expert contabil din anul 2005, 

are o experienţă de peste 25 de ani in domeniul financiar-contabil." 
Se trece la vot secret. 
D1 Pelin E.D. - " in urma numărării voturilor la numirea 1n funcţia de Administrator/Director General al 

Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci, membrii comisiei au constatat că din 16 voturi valabil exprimate s-au 
inregistrat 15 voturi "pentru", doamna Valentina Kramer. " 

Se supune la vot tot proiectul de hotărâre nr. 89/19.07.2021 privind numirea Administratorului/ 
Directorului General al Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 

Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 90/19.07.2021 privind numirea 

Directorului Executiv al Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Rămâne aceeaşi comisie de numărare a voturilor. 
DI.Grama F.I. — "Propun pe doamna FMNĂREA AURELIA in funcţia de Director Executiv al Societăii 

PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 
Se trece la vot secret. 
Dl Pelin E.D. - " in urma numărării voturilor la numireaIn funcţia de Director Executiv al Societăţii Pieţe 

Prest Tec S.R.L. Tecuci, membrii comisiei au constatat că din 16 voturi valabil exprimate s-au Inregistrat 13 
voturi "pentru", doamna FĂINĂREA AURELIA. " 

Se supune la vot tot proiectul de hotărâre nr. 90/19.07.2021 privind numirea Directorului Executiv al 
Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. TECUCI. 

Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 92/19.07.2021 privind numirea 

Directorului Administrativ al Societăţii COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. TECUCI. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Rămâne aceeaşi comisie de numărare a voturilor. 
DLUrsulică C-tin — "11 propun pe donmul IONIŢĂ FLORIAN. " 
Se trece la vot secret. 
D1 Pelin E.D. - " in urma numărării voturilor la numirea 1n funcţia de Director Administrativ al Societăţi: 

COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. TECUCI, membrii comisiei au constatat că din 16 voturi valabi: 
exprimate s-au inregistrat 13 voturi "pentru", domnul IONIŢĂ FLORIAN. " 

Se supune la vot tot proiectul de hotărâre nr. 92/19.07.2021 privind numirea Directorului Administrativ a 
Societăţii COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. TECUCI. 

Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
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Dl. Secretar George Lucian Borşan —" Noii directori vor intra in funcţie de la data adoptării hotărârii 
A.G.A şi nu imediat, deci domnul Ioniţă Florian va sta manager la Piaţă până la data de 3 august când îi expiră 
mandatul apoi se intruneşte AGA la Piaţă." 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi — Completarea nr.375/23.07.2021. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă citire proiectului de hotărâre nr. 98/22.07.2021 privind 

aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenţă si reprezentare juridică a doamnei 
avocat Lucia Barbălată. 

DI.Pascal R —" in proiectul de hotărâre avem durata contractului de 1 an de la data incheierii iar in anexă 
scrie 6 luni de la data incheierii, care este data? La referatul de aprobare avem o menţiune: "Aceasta informare a 
fost adusă la cunoştinţa Consiliului Local, prin adresa Inregistrată sub nr.34476/28.06.2021. 

Am trimis un e-mail la Consiliul Local prin care să ne pună la dispoziţie această adresă, ne-au spus că nu 
ştiu nimic despre această adresă." 

Dl.Primar — " Este adresa, o să vă punem la dispoziţie această adresă, o are i domnul viceprimar în copie, 
aici la dânsul, cu privire la durata contractului, era vorba de 6 luni, probabil a fost o eroare materială. Cred că, 
colegii mei din Consiliul Local prezenţi in sală, Işi doresc acelaşi lucru — să reuşim să reduceni din debitele pe 
care U.A.T. le are in ceea ce priveşte contractele de concesiune i chirii, căci de-a lungul timpului nu s-au 
finalizat pentru a le putea scoate din evidenţele noastre şi aş vrea să vă focusaţi cu mare atenţie asupra acestor 
procese pentru a finaliza aceste datorii. In momentul acesta U.A.T. are sume considerabile de incasat din aceste 
contracte, bineInţeles o parte dintre ele nu o să le recuperăm niciodată fiindcă sunt oameni insolyabili. Am văzut 
In adresa pe care domnul Pascal Remus o solicita, că avem 201 dosare pe rol la momentul acesta, este un număr 
extraordinar de mare şi nu sunt toate..." 

"D-na avocat Barbălată L. —" Asta a fost şi misiunea mea şi imi pare rău că nu am luat cuvântul la şedinţa 
trecută, intenţia mea era pe această vacanţă judiciară unde nu sunt obligată să fiu prezentă, să âduc la zi aceste 
dosare amintite de domnul Primar." 

Dl.Pascal R. —" incă o dată îl Intreb pe domnul Secretar, contractual va fi pe 6 luni?" 
Dl. Secretar George Lucian Borşan —" Da, pe 6 luni." 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Dl. Preşedinte de şedinţă,Grama F.I—" Declar inchise lucrările şedinţei de asfăzi." 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă, 	 Secretar al 
Grama Florin Iulian 	 George Lucian Borş4n 
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