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MINUTA, 
ŞEDINŢEI ORDINARE 

DIN DATA 29 SEPTEMBRIE 2021 
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Dm numărul total de 19 consihen locah în functre, după depuncrea Jurământulur de către dl 
Radu George Bogdan i dl Sandu Alecu, sunt prezenţr 18 in sală lar doamna consrher Dumbravă Arn 
Rodica este prezentă online 

Şednyţa este legal constnintă 
in cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărân 

*Hotărârea  Consrhulm local al mumciprului Tecuci nr. 114 / 29.09.2021 "privind completarea 
Comtstet de spectahtate nr.1"Studu, prognoze economice-sociale, buget finanţe, admitustrarea 
domenzului public si privat al municipiului i a Comisiei de speciahtate nr.2 "Organizarea si 
dezvoltarea urbanistică, reahzarea lucrărtlor pubhce, protecţia medullut inconjurător, conservarea 
monumentelor Istorice i de arhttecturir ale Consihulut local Tecuci, adoptată cii unammitate de 
votun "pentru" 

*Hotărârea Consrhuhn local al murncipmlur Tecuci nr. 115 / 29.09.2021 privind rectdicarea 
bugetulm centrahzat de vemtun şi cheltmeh al U.A.T. Mumcipnd Tecuci şi modificarea 
Programulm de mvestiţu pubhce pe grupe de mvestiţii şi surse de finanţare al U.A.T. 
Municipmlm Tecuci, pe anul 2021, adoptată cu unammrtate de votun "pentru" 

*Hotărârea Consrhulur local al murncipmlui Tecuci nr. 116 / 29.09.2021 privind aprobarea 
rectificărn bugetului de venituri şi cheltmeli pe anul 2021 la Sonetatea PIEŢ PREST TEC 
S.R.L. TECUCI, adoptată cu unammrtate de votun "pentru" 

*Hotărârea Consrhulm local al mumcipmlur Tecuci nr. 117/ 29.09.2021 privind modificarea 
anexelor la H.C.L. nr. 58/ 27.05.2021 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al 
Mumopmlui Tecuci, aferent perioadn iunie-decembne 2021, adoptată cu unammitate de votun 
"pentru" 

*Hotărârea Consrhulm local al murncipmlur Tecuci nr. 118/ 29.09.2021 privind Organizarea 
structuni de mtervenţie în situaţu de urgenţă cu echipe dm cadrul Primănei Mumnpudui 
Tecuci şi echipe ale operatorilor econonno dm subordmea Consihului Local Tecuci, adoptată cu 
unammrtate de votun "pentru" 

*Hotărârea  Consrhulm local al murucipmlur Tecuci nr. 119/ 29.09.2021 privind modificarea 
componenţn connsin de analiză a solicitărilor de locuinţe dm fonduf locativ de stat, locuinţe 
sociale, convenabile, de necesitate, de servicm precum şi a celor construne prin A.N.L., adoptată 
cu unammitate de votun "pentru" 

*Hotărârea  Consilmlur local al mumcipmlur Tecuci nr. 120/ 29.09.2021 privind aprobarea 
transnntern in folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru-Locumţe — ANL, terennhu 
situat in Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, in suprafaţă de 3.618 mp., identdicat conform 
CF nr.115466, adoptată cu unammitate de votun "pentru" 

*Hotărârea  Consrhuhu local al murncipmlur Tecuci nr. 121 / 29.09.2021 privind transmiterea 
fără plată a unm autotunsm — Dacia Logan, aparţinind domemulm privat al Municipmhn 
Tecuci către Poliţia Locală a Mumcipmlui Tecuci, adoptată cu unammitate de votun "pentru" 

*Hotărârea Consrhulm local al mumcipmlui Tecuci nr. 122/ 29.09.2021 privind atestarea 
apartenenţn unor nnobile — drumun de exploatare, la domemul pubhc al Mumcipmhu Tecuci, 
adoptată cu unammitate de votun "pentru" 

*Hotărârea Consihulur local al mumcipmlur Tecuci nr. 123 / 29.09.2021 privind predarea 
către Mmisterul Dezvoltărn, Lucrărdor Pubhce şi Admmistraţin prm Compama Naţională de 
Investiţn "C.N.I. " S.A., a amplasamentulm i asigurarea condiţnlor în vederea executărn 
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MUNICIPIUL 
TECIJCI oblectivmm ae mvestiţu Prolect pilot — "Construire creşă medie", adoptată cu unammitate de 

voturt "pentru" 
*Hotărărea Consiltulut local al municiptulut Tecuci nr. 124/ 29.09.2021 pnvmd inclunerea 

terenulm arabil aflat in propnetatea U.A.T Municipml Tecuci lin anul 2022, adoptată cu 
unammitate de voturi "pentru" 

*Hotărărea Consiltulm local al municiptulut Tecuci nr 125 / 29 09.2021 pnvmd aprobarea 
concesionărn directe a umu imobil (teren), aparţmând domemulm privat al Mumcipmlm 
Tecuci, sauat in str. Carol I, CF 115451, adoptată cu unarnmrtate de voturt "pentru" 

*Hotăffirea Consilmlut local al muruciprulm Tecuci nr. 126/ 29.09.2021 privind vânzarea 
dreptubu de propnetate al acţauulor deţmute de U.A.T. Tecuci la CALORGAL S A Galaţi, 
adoptată cu unammitate de voturt "pentru" 

*Hotărârea Constlmlut local al murncipmlut Tecuci nr. 127/ 29.09.2021 pnvind desemnarea 
reprezentantulm U.A.T. Mumcipml Tecuci in Adunarea Generală a Asonaţilor la Societatea 
COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cereru de dennsie a 
domnului VOINEA IONUŢ - desemnarea dl Apostu Adnan prin vot secret, durata de 2 am, iar 
hotărirea adoptată cu unammitate de votun "pentru" 

Sedinţa se incheie la ora 1725  
În conformrtate cu disponţnle art 10 din Legea nr 52/2003 privind transparenţa dectzională lin 

admmistraţta publică, mmuta se va publica la sedml Mumcipmlut Tecuci şt pe site-ul proprm 

Preşedmte, 	 Secretar General al U A T Tecuct 
Cosmm - Nicolae Miron 	 Borşan George Lucian 
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