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26.08.2021 

incheiat astăzi, 26.08.2021, in cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc la Casa de Cultură  în 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, Domnule 

Primar şi stimaţi invitaţi! Declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Tecuci de astăzi, 
26.08.2021, şi îl invit pe domnul Secretar General să  ne facă  prezehţa." 

Domnul Secretar General, Borşan George —face prezenţa nominal astfel:" airzu S. --prezent; ampanu T. — 
prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Gavril C:S. ::-Prezerit; Grama F.I. —prezent; Isttate D. 
—prezent; Leonte I.- prezent; Miron C.N. — prezent; Naum A. — este cel care şi-a prezentat demisia şi urmează  să  
luăm act de aceasta; Paraschiv M.M.- prezent; Pascal R. — absent motivat; 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 avem 
un absent motivat In persoana domnului Pascal R. şi domnul Naum A. despre care urmează  să  luăm act de 
demisie, deci poate să  inceapă  şedinţa". 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "şedinţa de astăzi este convocată  in baza Dispoziţiilor nr. 
543/19.08.2021, respectiv 544/19.08.2021 ale Primarului Municipiului Tecuci. Fac menţiunea că  avem o 
completare la ordinea de zi cu : Depunerea Jurământului de către domnul Voinea Ionuţ. 11 invit pe domnul 
Primar să  ne prezinte ordinea de zi cu proiectele de hotărâre propuse în baza celor două  Dispoziţii" 

D1 Primar, Costin L. G.- dă  citire ordinii de zi conform Dispoziţiei nr. 543/19.08.2021, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 09.08.2021. 
2. Proiect de hotărâre nr. 109/ 17.08.2021 privind constatarea incetării de drept, Inainte de termen, a 

mandatului de consilier local al dlui NAUM ADRIAN. 
3. Proiect de hotărâre nr. 111/ 18.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 al Societăţii Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.. 
4. Proiect de hotărâre nr. 104/10.08.2021 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 10/28.01.2021 de 

aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice 
din Municipiul Tecuci - Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi". 

5.Proiect de hotărâre nr.105/11.08.2021 privind modificarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 11/28.01.2021 
privind aprobarea proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci — Sala 
Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" şi a cheltuielilor legate de proiect, In vederea 
finanţării acestuia In cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  3.1.B. 

6.Proiect de hotărâre nr. 107/13.08.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul "Extindere şi reabilitare iluminat public In municipiul Tecuci - strada Aleea Ştrandului (faza 
DALI)". 

7. Proiect de hotărâre nr. 108/13.08.2021 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat 
examenul de atestare ca administrator de condominii organizat in data de 02.08.2021 şi eliberarea atestatelor. 

8. Proiect de hotărâre nr. 110/ 18.08.2021 privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 53 din 
23.04.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică  a Municipiului Tecuci cu reprezentantul 
Jandarmeriei. 
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9. Proiect de hotărâre nr. 106/12.08.2021privind conferirea post-mortem a titlului de "CETĂŢEAN DE 
ONOARE"al Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu. 

10. Informări, interpelări, petiţii. 
*Adresa inregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 132/17.08.2021 privind Decizia nr. 15/2021 a 
Camerei de Conturi Galaţi. 

Prin Dispoziţiei nr. 544/19.08.2021 s-a dispus completarea ordinii de zi cu următorul proiect: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea 1n 

administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea COMPANIA ,de UTILITĂŢI 
PUBLICE TECUCI S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini i a 
indicatorilor de performanţă serviciului de salubrizare" 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron Cosmin Nicolae - "propun o modificare a ordinii de zi, a şedinţei de 
astăzi, astfel propun să incepem cu Depunerea Jurământului de către domnul Voinea Ionuţ, apoi cu Adoptarea 
procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 09.08.2021; Proiect de hotărâre nr. 109/ 17.08.2021 privind 
constatarea Incetării de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local al dlui NAUM ADRIAN. şi 
apoi : Proiect de hotărâre nr. 106 privind conferirea post-mortem a titlului de "CETĂTEAN DE ONOARE"al 
Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu, şi apoi vom continua cu celelalte proiecte aşa cum in ordine au 
fost prezentate prin Dispoziţiile domnului Primar." 

Se supune la vot ordinea de zi cu completarea şi propunerea - domnului Preşedinte de şedinţă Miron C.N. 
de modificare a acesteia. 

Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru". 
Domnul Secretar General, Borşan G.L. —"aţi prirnit pe e-mail incheierea finală de validare mandat" 
D-na Dumbravă A.R., consilier local —"dacă noi îi validăm mandatul poate astăzi să voteze? Are 

materialele de şedinţă?" 
Domnul Voinea I — "sunt pe intemet toate materialele." 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- "Il invit pe domnul Voinea Ionuţ să depună Jurământul." 
Dl Voinea I.- depune Jurământul cu mâna pe Biblie astfel :" Subsemnatul Voinea Ionuţ, consilier local al 

Consiliului Local Tecuci, 1n conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 
57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun in faţa 
Consiliului Local următorul jurământ:„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 
ceea ce stă In puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tecuci. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!" şi îl semnează. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: " Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din: 
09.08.2021." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire primului punct."Dacă sunt discuţii ? intrebări?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din: 09.08.2021. 
Se Inregistrează 15 voturi "pentru" şi 1 "abţinere"(d1 Voinea I.). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 109/ 17.08.2021 privind constatarea 

1ncetării de drept,Inainte de termen, a mandatului de consilier local al dlui NAUM ADRIAN. 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. " Cred că aici nu sunt Intrebări" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl Secretar General, Borşan G.-"cvorumul s-a schimbat, a-ţi luat act de Incetarea dlui Naum şi a venit dl 

Voinea, sunteţi tot 17." 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 106/12.08.2021privind conferirea post- 

mortem a titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE"al Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. " aici avem vot secret aş dori 

propuneri pentru comisia de numărare a voturilor" 
D1 Viceprimar — "propun pe dl Pelin D.E., dl Grama F.I. şi subsemnatul:" 
Nu mai sunt alte propuneri. 
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Se spune la vot comisia de numărare a voturilor formată din domnii consilieri locali dl Pelin D.E., dl 
Grama F.I. i dl Drăgan 0.C.. 

Se inregistrează unanimitate(16) de voturi "pentru" 
Se trece la vot secret. 
D1 Primar, Costin L.G — "dau citire referatului de aprobare privind acest proiect, titlul de cetăţean de 

onoare al Municipiului Tecuci, reprezintă cea mai inalta formă de recunoaştere a meritelor unei personalităţi ce 
a contribuit la dezvoltarea i promovarea comunităţii tecucene. Propunem includerea (post-mortem) a 
sculptorului Dan Mateescu 1n categoria cetăţenilor de onoare ai Municipiului Tecuci 1n semn de apreciere 
pentru a readuce in prim plan modelul de viaţă, pe care aceasta personalitate marcantă a comunităţii noastre la 
reprezentat. Este de datoria noastră să oferim exemple de urmat tinerilor şi acest exemplu, consider că este cel 
mai indicate pentru aceste vremuri de restişte. Sculptorul Dan Mateescu a fost o personalitate de nivel naţional 
şi a reuşit să Infrumuseţeze Municipiul nostru i să lase capodoperele sale, realizate cu măiestrie, printre care 
amintim câteva lucrări de patrimoniu, cum ar fi cele zece busturi amplasate pe Aleea Personalităţilor din parcul 
Alexandru Ioan Cuza, sculpturi amplasate in unităţi şcolare, lucrări de lemn, in lemn şi altele. Având in vedere 
aceste aspecte considerăm că este oportună promovarea unui proiect de hotărare privind conferirea post mortem 
a titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu." 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "pănă la numărarea votului aş propune să dau cuvântul domnului 
profesor Radu Vladimir. Vă rog domnule profesor." 

Dl Grama F.I. — " in urma nurnărăni voturilor la proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a 
titlului de „cetăţean de onoare" al Municipiului Tecuci, domnului DAN MATEESCU, comisia constată că din 
cele 16 voturi valabil exprimate s-au Inregistrat: 16 voturi "pentru" şi lbuletin de vot anulat". 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "dau cuvântul domnului profesor Radu Vladimir. Mulţumim 
comisiei!" 

D1 Radu V., consilier local - "Mulţumesc domnule Preşedinte! Având în vedere că acest cetăţean, Dan 
Mateescu, la cei 78 de ani, pe care i-a Implinit, un intelectual profund irnplicat in viaţa cultural artistică i civică 
a oraşului nostru, prin numeroasele sale lucrări de sculptură şi "in alte domenii ale artelor plastice, se impune 
prezenta numelui domniei sale pe lista candidaturii de cetăţean de onoare al Municipiului Tecuci. incercăm 
astfel să răspundem iniţiativei unui numeros grup de intelectuali, cetăţeni ai Municipiului Tecuci, precum i a 
consilierilor locali, membrii ai comisiei numănil 3 — invărământ, cultură, sănătate. Ca artist plastic şi profesor, 
Dan Mateescu a reprezentat la cele mai Inalte standarde calitative, oraşul nostru isn numeroase expoziţii zonale, 
naţionale i internaţionale, Imbogăţind continuu zestrea valorilor artistice tecucene. Lucrările sale sunt incluse 
In patrimoniul local şi când spun patrimoniu mă gândesc la opere care vor dăinuii pentru fii noştii, pentru 
nepoţii noştri şi pentru strănepoţii noştri, In Tecuci dar şi "in alte localităţi din ţară. Busturi de scriitori, oameni 
de ştiinţă, chipuri de domnitori, grupuri statuare, lucrări 1n piatră, In lemn şi metale, lucrări de artă 
monumentală, grafică, pictură, toate sunt admirate de generaţii de cetăţeni. in Infăptuirea acestor lucrări, i-au 
fost alături intotdeauna câţiva colaboratori de seama, In primul rând, soţia sa, doamna inginer Valeria Mateescu, 
care a lucrat cot la cot la inf-ăptuirea fizică a acestei munci, care este o munca extraordinar de dificilă (lucrezi cu 
beton, lucrezi cu piatra, lucrezi cu fier), i-a fost alături colaboratorul Florin Dănceanu ca şi fratele doniniei sale. 
Sigur că a lucrat ca profesor, a lucrat ca instructor al grupelor de artă, a lucrat 1n domeniul culturii tecucene, dar 
nu s-a limitat doar a fi doar un simplu funcţionar, a dăruit arta sa tuturor tecucenilor. Acordam astfel importanţa 
cuvenită domeniului cultural artistic local, evocand meritele şi personalitatea sculptorului Dan Mateescu, 
autorul numeroaselor lucrări lucrate 1n peisagistica municipiului şi 1n conştiinţa tecucenilor, ori a vizitatorilor 
acestui oraş, printre care remarcabile sunt, au fost deja nominalizate Aleea Personalităţilor tecucene, statuia 
cercetaşului roman, lucrări de artă modernă - sunt demne de apreciat, efortul deosebit şi dificultatea muncii 
sculptorului de a Imbogăţii zestrea artistică a localităţii noastre, de a evoca istoria, cultura şi civilizaţia acestui 
ţinut, prin lucrări care să reziste 1n timp. Pentru că nu este o festivitate de omagiere şi pentru că documentaţia 
pentru acesta, pentru acordarea acestui titlu, a fost plasată pe site-ul Consiliului local şi este cunoscută de toţi 
membrii prezenţi aici şi de Intregul public din Tecuci, daţi-mi voie să vă citesc Incă vreo două rânduri dintr-un 
interviu: „V-aţi gândit că tecucenii sunt unanimi in a vă număra printre personalităţile de marcă ale comunităţii? 
Sunteţi din 2001 membru al uniunii artiştilor plastici din România, filiala Galaţi deci un artist iubit şi respectat" 
iată răspunsul pe care 1-ar fi dat domnul Mateescu —" nu mi-am ingăduit vreodată să ies la defilare cu realizările 
mele. in mod indubitabil, eu expun lucrări nu mă expun ca persoană, hisă operele la care am trudit cu toată 
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priceperea mea pot grăi ele însele prin tăcerea lor rece despre frământările, imaginaţia şi forţa expresivă  a unui 
artist. Dacă  un matur sau un adolescent se oprete în faţa unei statui din ora, ori dintr-o comună, o privete i o 
admiră  considerând—o ca 1ăcând parte din universul lui de viaţă  cotidiană, eu mă  declar mai mult decât fericit, 
cred că  faptul acesta spune totul despre un om, un profesor, un om al culturii, un artist care a însemnat ceva 
pentru orau1 nostru, iar noi astăzi vom confirma lucrul acesta. Vă  mulţumesc! 

D1 Preedinte de edinţă,Miron C.N.- Mulţumesc domnul consilier! Dacă  cineva dintre domnii consilieri 
sau cei invitaţi doresc să  mai ia cuvântul. 

D1 Dojan D., manager Muzeul de Istorie Teodor CincuTecuci —pentru că  o mare parte din activitatea 
domnului Dan Mateescu s-a desfaurat la Muzeului de Istorie Teodor Cincu şi după  cum bine tiţi este unul 
dintre oamenii care a muncit acolo, nopţi întregi, în atelierul său de lucru.. . Dan Mateescu face parte din Muzeul 
de Istorie Teodor Cincu devenind nu doar un fost angajat al Muzeului ci un artist şi un donator, pentru că  mare 
parte din operele sale se află  în patrimoriiul Muzeului şi intenţionăm când ne apropiem de ziva de aniversare a 
celor 86 de ani de muzeografie tecuceană  să  organizăm o expoziţie la Muzeu... Ne-ain gândit că  potrivit ar fi că  
locul unde a trudit atâţia ani, adică  laboratorul, să  fie denun-iit în memoria sa Dan Mateescu... 

D1 Preşedinte de edinţă,Miron C.N.-supun la vot proiectul nr.9 
Se înregistrează  unanimitate(1 6) de voturi pentru 
D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.-invit pe cei doi membrii ai familiei Dan Mateescu pentru a primi 

din partea domiiului Primar acest titlu 	- 
D1 Primar, Costin L.G - înmânează  titlul de cetăţean de onoare soţiei şi fratelui acestuia. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Informări, interpelări, petiţii 
D1 Preşedinte de edinţă,Miron C.N.-aici dacă  sunt intervenţii? 
D1 Cîmpanu T, consilier local - Domnul Primar aş  avea o întrebare şi nu este răutăcioasă, apreciez faptul 

că  se lucrează  la centura ocolitoare către Galaţi, dar în continuare aceşti domni de la Rotary începând cu fosta şi 
continuând cu actuala administraţie nu reuşesc să  le pună  nici un fel de căpăstru în a sparge străzi într-o veselie 
i atât, deci în a sparge străzi şi a nuface nimic altceva, nu ştiu ce lucrează. De asemenea, v-aş  ruga să  ne 

spuneţi care este stadiu1 la stadion că  aţi spus că  se va începe lucru, dar nu se mişcă  nimic. Dacă  domnii de la 
Rotary sunt frenetici în a sparge oraşul, domnii care se ocupă  de stadion văd că  nu au nici o alonjă  în a se apuca 
de lucru. 

D1 Primar, Costin L.G - cu privire la situaţia lucrărilor pentru modernizarea şi extinderea reţelei de apă  şi 
canalizare vreau să  vă  spun că  cei de la Rotary au un grafic care se actualizează  periodic, din păcate forma în 
care a fost atribuit contractul la momentul respectiv pe noi ca municipalitate ne Iasă  cumva în imposibilitatea de 
a crea mari probleme acestei companii. Compania ştiţi şi dumneavoastră  ce este în reorganizare în acest 
moment i practic această  formă  protejează  cumva firma de debitori şi de alte probleme. Am purtat o discuţie 
foarte serioasă  atât cu conducerea Apă-Canal Galaţi dar şi cu conducerea Rotary, am ajuns la un consens în 
ideea în care în fiecare lună  vor închide din străzile pe care le-au început undeva între cinci şi şapte străzi, pe 
care de altfel ei le au. În mod normal contractul ar trebui să  fie finalizat undeva la final de an, în schimb sunt 
convins că  vor obţine o prelungire de câteva luni date fiind condiţiile pandemice şi pentru care pot solicita 
prelungire precum şi timpul foarte ploios care a fost în acest an, care le permite în aceeaşi măsură  să  solicite 
ceva prelungiri. Este o situaţie total neplăcută  şi pentru noi, dar şi pentru oricare dintre tecuceni pentru că  modul 
în care aceştia lucrează  nu este unul pe care ni 1-am dorit, în schimb trebuie să  fim conştienţi de faptul că  
reţeaua de canalizare şi de apă  trebuie modernizată, pentru că  nu putem să  lucrăm şi să  furnizăm apă  cetăţenilor 
pe conducte vechi, unele dintre ele, de peste 70 de ani, lucru care s-a întâmplat şi în Cu7i-Vodă. Cu privire la 
stadion, astăzi am avut o discuţie cu firma câştigătoare a acestui proiect, după  cum bine ştiţi autorizaţia de 
construire este emisă, în schimb după  obţinerea autorizaţiei trebuie plătite nişte taxe către ISC, a fost o mică  
divergenţă  între cine achită  aceste taxe: noi ca Primărie sau Compania Naţională  de Investiţii, s-a ajuns la 
concluzia că  C.N.I.-ul sunt cei care trebuie să  plătească  această  taxă. Eu cred că  undeva lunea viitoare se va da 
ordinul de începere şi probabil în cel mai scurt timp vor începe trasările şi lucrul efectiv la stadion. Sunt convins 
că  cel puţin la începutul lunii septembrie se vor apuca de acest obiectiv. 

D1 Grama F.I.,consilier local —aş  avea o întrebare pentru domnul Secretar, dacă  ne puteţi spune ce 
răspuns a-ţi primit de la Prefectură  în legătură  cu şedinţa de Consiliul Local din 07 iulie 

D1 Secretar General, Borşan G.L.-cu ce a fost?, aceea convocată  cu o treime? 
D1 Grama F.I.,consilier local — şedinţa cu revocarea împrumutului 
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D1 Secretar General, Boran G.L.-nici un răspuns scris de la Prefectură  
D1 Gavril c.S, consilier local - dar cât durează  domnul Secretar? Au fost trimise la Prefectură  puteţi să  

ne daţi i nouă  numărul? 
D1 Secretar General, Boran G.L.-a fost comunicat procesul-verbal al edinţei. 
D1 Gavril C.S, consilier local —i aveţi un număr de înregistrare ca să  ni-1 daţi i nouă? 
D1 Secretar General, Boran G.L.-da, există  
D1 Gavril C.S, consilier local —o să  mergem să  ni-1 daţi că  noi tim că  nu s-au depus acele acte. 
D1 Secretar General, Boran G.L.-procesul-verbal al edinţei s-a comunicat la Prefectură  
D1 Primar, Costin L.G - vreau să  fac o intervenţie, să  vă  spun că  weekendul trecut am primit invitaţia de 

la faţii noştri de peste Prut, de la Municipiul Comrat, de a participa la a 232-a aniversare de la atestarea 
documentară. Am stabilit o delegaţie împreună  cu domnul Viceprimar şi acesta împreună  cu domnul director de 
la Casa de Cultură  s-au deplasat în Republica Moldova în Comrat acolo unde au participat la evenimentele 
prilejuite de această  comunitate. Dacă  domnul Viceprimar doreşte să  ne adreseze câteva chestiuni. 

D1 Viceprimar, Drăgan O.C. —în urma Invitaţiei adresate Primăriei Tecuci de către Primăria Comrat 
pentru aniversarea a 232 ani, am participat aa cum spunea domnul Primar, împreună  cu domnul director 
Călugăru de la Casa de Cultură. Ne-am bucurat de ospitalitatea oamenilor din Moldova şi a Primarului din 
Republica Moldova care spre surprinderea multora a fost deosebit de deschis, a vorbit doar în limba română  cu 
noi. Nu a particip nimenialtcineva în afară  de delegaţia ce a fost anunţată  oficial decătrePrimăria Tecuci. Ain 
stabilit relaţii de cooperare aa cum a stabilit i Primăria Sectorului 6 din Bucureşti care dotează  Liceul Mihail 
Eminescu din Comrat cu mobilier i am propus cum a lăcut i colegul nostru de la -Slănic Moldova, colegii 
noştri de la Piteti, Varna ş.a. să  facem schimburi bilaterale de elevi, de oficialităţi i trebuie să  fim deschii 
către comunicare. Nu s-a semnat nici un act pentru că  au fost diverse interpretări, nu am cheltuit nici un ban din 
bugetul local. 

D1 Mănăilă, Club Sportiv Şcolar - legat de stadion aş  avea şi eu mici neclarităţi pe care 1-aş  ruga pe 
domnul Primar să  mi le lămurească  Vechiul stadion ca şi suprafaţă  are 27 mii d metri pătraţi. CNI-i.1 a 
solicitat 13700 pentru realizarea acestei baze sportive care va cuprinde un teren regulamentar de fotbal, un 
teren de dimensiuni reduse, tribune, nocturnă, parcare. Ce se întâmplă  cu ceilalţi 1 3 3 OOmp? Eu vin cu o 
propunere şi o să  vă  spun aşa noi mediul sportiv în care îmi desiăşor activitatea venim cu propunerea către 
dumneavoastră  ca pe terenul acesta care rămâne să  realizăm un teren cu iarbă  naturală, pentru că  cel realizat de 
CNI este cu gazon sintetic, iar întotdeauna acolo au fost două  terenuri: unul pentru antrenament, iar unul pentru 
ioc sportiv. In momentul acesta motivele sunt altele pentru care ne-ar trebui şi un teren cu iarbă  pentru că  la 
Clubul Sportiv Şcolar îşi desfăşoară  activitatea nu doar secţia de fotbal, ci şi secţia de rugby şi secţia de 
atletism. In ieşirile dumneavoastră  publice aţi facut trimitere la o pistă  de atletism, odată  cu realizarea acestui 
teren cu gazon natural aţi putea realiza şi această  pistă  de atletism în jurul lui. In acelaşi timp, ar mai fi nevoie 
de spaţiu de aruncări pentru că  să  ştiţi la nivelul Clubului Sportiv Şcolar Tecuci cele mai bune rezultate din 
ultimii ani au fost obţinute la aruncarea greutăţii, a suliţei şi aruncarea discului şi există  spaţii improprii de 
pregătire pentru acest sport de aceşti copiii. Dumneavoastră  făceaţi referire să  facem o pistă  unde să  alerge 
populaţia, haideţi să  facem o pistă  de atletism pentru sportul de performanţă  şi cei care doresc şi amatorii de 
sport pot veni fără  nici un fel de probleme pe acea pistă. Adică  haideţi să  lucrăm la un nivel cât mai înalt şi să  
avem cerinţe cât mai îndreptate către sportul de performanţă  şi pe lângă  acesta oricine poate să  vină  să  alerge, să  
bată  mingea după  un program bine stabilit. Aceasta este rugămintea noastră  ca în cealaltă  parte, cealaltă  
suprafaţă  de teren care rămâne să  venim cu o suprafaţă  de gazon natural. Terenul acesta de care spun eu să  se 
construiască  să  se folosească  de infrastructura făcută  de CNI adică  de vestiare, apă  caldă, tribune. 

Dl Primar, Costin L.G - domnul profesor, eu v-aş  invita mâine în posibilitatea timpului dumneavoastră  
disponibil să  veniţi la Primărie ca să  ne uităm împreună  pe proiect ca să  vedem exact posibilităţile privind ceea 
ce spuneţi dumneavoastră. Ca idee vă  spun că  terenul nu este sintetic, este un teren de iarbă  cel mare care va fi 
făcut dar cel mai corect şi cel mai bine este să  ne uităm împreună  pe proiectul aprobat de noi ca Primărie şi 
depus spre aprobare de către compania care a câştigat şi vedem dacă  putem sau cum putem modifica spaţiul 
astfel încât să  câştigăm teren foarte important pentru copiii. Din discuţiile pe care le-am avut chiar astăzi cu 
reprezentantul constructorului mi-a spus că  undeva săptămâna viitoare ei şi-ar dori să  traseze primele obiective, 
unde vor fi vestiarele, unde vor poziţiona terenul de sport iar noi dacă  vom mai putea face o modificare o mai 
putem face înainte de a se apuca efectiv de construit. De aceea cel mai corect este să  veniţi împreună  cu colegii 
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dumneavoastră  de la coa1a Sportivă, este i domnul Viceprimar mâine i ne uităm împreună  peste proiect i 
vedem ce putem să  îmbunătăţim faţă  de ce este la momentul acesta. 

D1 Mănăilă  —acesta este i motivul pentru care am venit astăzi pentru că  este foarte important cum 
poziţioriăm această  bază  a C.N.I.-ului în funcţie de toată  suprafaţa pe care o avem acolo. 

D1 Primar, Costin L.G - singurul lucru pe care 1-am solicitat proiectantului la momentul premergător 
depunerii pentru autorizare am solicitat să  mute terenul cât mai în nord pentru a putea facilita în partea de sud o 
străduţă  cu sens unic pentru a fluidiza traficul din zona cartierului poştă  către ieirea de la farmacie. 

D1 Mănăilă  -dorinţa noastră  este de a păstra i folosi la maxim acel teren ca şi bază  sportivă. 
D1 Primar, Costin L.G - acolo este o alee dar nu mai este într-o stare extraordinar de bună  i mi-a dori să  

o facem funcţională  pe viitor pentru fluidizarea traficului, pentru că  vedeţi i dumneavoastră  număml de maşini 
este într-o continuă  creştere statistica ne spune că  anul acesta au intrat aproape de două  ori mai multe maşini în 
perioada de vară  faţă  de 2019 i este normal după  un an pandemic 2020 în care cei plecaţi în afară  nu au putut 
să-şi vadă  rudele. Nu numai Tecuciul este în situaţia de a avea foarte multe blocaje, ci peste tot în ţară  colegii 
Primari, se plâng de aceste valori ridicate de trafic. 

D1 Mănăilă  - aţi spus că  suprafaţa de joc este de iarbă  pe terenul cel mare de joc celor de la CNI, spuneţi-
mi vă  rog a-ţi obţinut vreo aprobare de undeva pentru că  toate aceste terenuri sunt proiecte tip i mai sunt 
începute la nivelul ţări multe i toate sunt cu suprafaţă  sintetică. Aţi obţinut dumneavoastră  vreo derogare care 
să nepermită să aibă iarbă? 	 - 

D1 Primar, Costin L.G - din cunotinţe1e mele şi din ceea ce am citit în proiect apare cu suprafaţă  de joc 
din iarbă  naturală, dacă  cumva suntinformat eronat o să  vedem mâine sau luni când veniţi dumneavoastrăşi ne 
uităm pe proiect cu atenţie. 

D1 Preedinte de edinţă,Miron C.N.-Domnule Primar, observăm că  una dintre problemele stringente ale 
localităţii noastre o constituie circulaţia rutieră  şi pietonală  deficitară. Ştim cu toţi că  sunt şi factori obiectivi aa 
cum aţi spus i dumneavoastră  creşterea numămlui de maşini în special în această  perioadă  a lunii august a 
fiecărui an, tim cu toţii că  avem proiecte în implementareceea ce vizează  infrtrtiia rutieră  şi cea adiacentă  
ei, ştim cu toţii că  acestea nu sunt la nivelul optim de organizare, dar cred că  Primăria Municipiului Tecuci are 
pârghiile necesare atât în ceeace priveşte resursele umane cât şi financiare pentru a interveni în vederea 
îmbunătăţirii situaţiei actuale. In luna iunie am aprobat Hotărârea 84 din 25.06.2021 privind constituirea 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale, am aprobat de asemenea Regulamentul de 
Organizare i Funcţionare a acestei comisii, iar în această  comisie sunt reprezentantul Uniunii Independente 
pentru Tecuci şi noi domnule Primar vă  solicităm să  convocaţi cât de urgent posibil, până  la întâi septembrie 
această  comisie în calitate de Preşedinte şi să  încercăm să  identificăm modalităţi de rezolvare măcar punctuală  a 
acestei probleme măcar în zonele de stringenţă  zero, ştim foarte bine că  după  1 3 septembrie începe noul an 
şcolar aglomeraţia va fi din ce în ce mai mare în special în zona unităţilor de învăţământ. De asemenea, vă  
solicităm să  intre în funcţiune şi acel Birou operativ conform art. 12 din Regulament, Birou operativ coordonat 
de către dumneavoastră, iar întâlnirea acestei comisii să  fie dacă  nu lunar cât mai frecvent posibil pentru a putea 
rezolva aceste probleme 

D1 Primar, Costin L.G - vreau să  vă  spun următorul aspect, noi în cadrul Primăriei avem un proiect 
european care se numeşte Planul de Mobilitate Urbană  Durabilă  care este atribuit şi care este în curs de 
elaborare. Am discutat cu firma care elaborează  acest Plan de Mobilitate Urbană  şi au solicitat ca eventualele 
studii pe care le vor face în trafic să  înceapă  după  cursurile şcolare pentru că  trebuie să  facă  o anchetă  de 
deplasare. Practic vor opri în trafic în mod aleatoriu împreună  cu Poliţia Rutieră  maşini şi vor intervieva 
oamenii de unde până  unde merg aceste persoane să  înţeleagă  fluxurile care creează  trafic. In urma acestui plan 
vor veni evident i cu concluzii pe care această  comisie le poate implementa. Bineînţeles că  ne putem întâlni ori 
de câte ori este nevoie şi este nevoie să  ne găsim pentru a f1uidiza acest trafic. Impreună  cu colegii din Primărie 
am luat o serie de măsuri pentru f1uidizarea pe acele două  zone foarte aglomerate din preajma şcolii nr. 1 1 şi 
din preajma Şcolii nr. 10, acolo la Şcoala nr. 10 dorim să  finalizăm în cel mai scurt timp o parcare pentru a muta 
tot ceea ce se parchează  în preajma şcolii i în preajma Policlinicii şi să-i direcţionăm către această  parcare 
pentru a f1uidiza cumva acest tŢaflc. In aceeai măsură, la Şcoala nr.1 1 am creat o zonă  unde părinţii pot veni şi 
îi lasă  copilul în faţa şcolii după  care pleacă  astfel încât să  creăm un f1ux cât mai mic şi un disconfort cât mai 
mic pentru cetăţenii din zonă. Vă  promit că  săptămâna viitoare voi convoca această  comisie domnule Preşedinte 
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i dacă  dumneavoastră  mai aveţi alte idei cu cea mai mare plăcere le implementăm, la fel i dacă  ceilalţi colegi 
au idei 

Se trece la punctul 3 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr 111/ 18.08.2021 privind rectificarea 
bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Conipania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.. 

D1 Preedinte de edinţă,Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru (1 6 voturipentru). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 104/10.08.2021 privind modificarea art. 

1 la H.C.L. nr. 10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creterea 
eficienţei energetiee a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Clădire SaIa Popular, str. Republicii, 
nr.9, localitatea Teeuci, judeţul Galaţi. 

D1 Preedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii aici? 
D1 Radu V., consilier local - am fost lămurit că  este vorba de nişte criterii tehnice, importanţa Sălii 

Popular pentru Tecuci, este atât de greu să  înţeleagă  DSP Galaţi că  Tecuciul este un municipiu mai mic şi are o 
singură  sală  de spectacol? Am înţeles atunci când era af[ux enorm de persoane pentru vaccinare i am renunţat 
la singura sală  de spectacole din Tecuci şi am dotat-o cu tot ce trebuie pentru ca să  satisfacem această  cerinţă, 
tot spre binele cetăţenilor. In momentul în care de săptămâni bune sala aceasta_stă  foarte goală, foarte puţini 
cetăţeni merg acolo, eu aş  solicita din partea noastră  a tuturor înţelegere i comasarea către cealaltă  clădire de 
vizavi de Muzeu astfel să  dăm în -circuit sala aceasta pentru că  nu se pot desfăşura activităţi culturale, artistice - 
unu. Doi, aprobăm o suplimentare de fonduri pentru un proiect care vine de ani din urmă  şi în care nimeni nu a 
scos măcar o mistrie de ciment până  la ora actuală. Atunci haideţi să  le facem pe toate pe rând să  ducem de 
acolo ca să  comasăm ceea ce trebuie pentru vaccinare, este nevoie şi de aceasta, este o singură  linie înţeleg, deci 
într-o sală  aşa de mare cu toate holurile, cu cabinele actorilor e un singur scaun pentru vaccinare şi acela cu 
Moderna, iăr dincolo vizavi de Mueu sunt două  Pfizer şi Jonson. Mai am o problemă, clădirea vizavi de 
Primărie (este vorba de fosta Grădiniţă  nr. 14), am intrat i astăzi acolo au fost sparte uşile de la intrare şi 
oamenii străzii, mai ales copii deja au acces înăuntru, geamuri sparte. Cine administrează  acest patrimoniu? 
Măcar să  păzim aceste obiective, să  le asigurăm paza. Domnilor ele sunt bunuri pe care ni le-au lăsat alţii şi pe 
care am putea să  le folosim măcar parţial pentru că  încă  ele sunt valide. Mă  gândeam la partea dinspre stradă  
acolo se poate face chiar o linie de vaccinare, chiar am fost şi m-am documentat astăzi, numai în partea aceea nu 
este nevoie de toată  clădirea şi ateptăm propuneri ca să  o vedem odată  reparată, este spre interesul cetăţenilor. 

D1 Viceprimar, Drăgan O.C. - în legătură  cu centrele de vaccinare, m-am ocupat încă  de la început, este 
o întreagă  procedură  de aprobare a acestor centre de vaccinare. In primul rând schimbarea destinaţiei, la ora 
actuală  Sala Popular are ca destinaţie centru de vaccinare, vom încerca transferarea centrelor de vaccinare 
Jonson şi Moderna care sunt acolo dar este o întreagă  procedură. Trebuie să  facem la oficiul Prefectural rost de 
încă  un spaţiu că  sunt separate ca şi spaţii, deci nu putem spune că  procedura este rapidă, dar vom încerca să  
demarăm această  procedură. In legătură  cu Grădiniţa nr. 14 mâine împreună  cu domnul director Naum ne vom 
deplasa i vom vedea să  închidem uşa ca să  sigilăm dar relocarea centrului de vaccinare la Grădiniţa 14 nu cred 
că  este posibil 

D1 Radu V., consilier local - a fost doar o propunere. 
D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- eu am o rugăminte la domni consilieri, haideţi să  încercăm să  ne 

focusăm cu întrebări pe proiectul în discuţie iar celelalte întrebări să  le lăsăm la punctul special: Informări, 
interpelări,petiţii. Aş  avea eu o intervenţie domnule Primar am citit Raportul de specialitate aI proiectului, eu 
am să  fac o prezentare succintă, pentru cei care nu au avut timpul sau acces la aceste informaţii, aşa cum se 
prezintă  în acest Raport de specialitate Primăria Municipiului Tecuci a obţinut o finanţare nerambursabilă  din 
fonduri europene în baza unui Certificat de urbanism din data de 30.09.2015, în baza acestuia şi a documentaţiei 
tehnice aferente s-a semnat proiectul de finanţare al acestei investiţii, între timp Certificatul de Urbanism a 
expirat, organismul intermediar a cerut actualizarea acestui Certificat de Urbanist şi aici a intervenit marea 
problemă  beneficiarul şi-a îngreunat singur viaţa, adică  prim emiterea acelui nou Certificat de urbanism s-au 
cerut două  avize în plus. Cele două  avize au dus la o implementare întârziată  cu minim opt luni de zile a 
proiectului i la o creştere a valorii cu aproximativ 1 0% toate cheltuieli neeligibile, aceasta am citit din Raportul 
de specialitate. Aici sunt câteva principii după  semnarea unui contract de finanţare, orice cheltuială  
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suplimentară  indiferent de tipul în care s-ar fi încadrat aceasta înainte de semnarea contractului devine 
cheltuială  neeligibilă  - acesta ar fi un prim principiu. A1 doilea principiu, de care ar trebui să  ţinem cont nu ar 
trebui să  ne îngreunăm singuri implementarea unui proiect pentru că  domnule Primar tiţi foarte bine că  un 
proiect este perfect atunci când îl vedem scris pe hârtie, în momentul în care îl implementăm în practică  el 
devine perfectibil. Dacă  ne îngreunăm singuri nu este ok, eu ştiu că  toţi care muncesc greesc tragem aici un 
semnal de alarmă  pentru a nu repeta greea1a pentru că  din fericire în acest caz perioada de implementare fiind 
mai mică, sperăm să  avem în continuare timp i sperăm să-1 implementăm în condiţii optime, dar pentru viitor 
recomandarea noastră  este să  aveţi un dialog i o aplecare mai minuţioasă  împreună  cu echipa de implementare 
pentru a identifica acele modalităţi de rezolvare care nu duc la prelungirea implementării sau întârzierea 
demarării proiectului. 

D1 Primar, Costin L.G - aa cum aţi spus i dumneavoastră  a fost emis un Certificat de Urbanism în anul 
20 1 5 când legislaţia în ceea ce privete IsU era inexistentă, dar după  20 1 5 când a fost celebrul Colectivcând 
lucrurile au luat o întorsătură  ş  evident că  noile reglementări urbanistice au impus ca pentru autorizarea acestui 
proiect să  aibă  în vedere ş  autorizarea ISU pentru că  este o sală  de spectacole, o sală  foarte mare i intră  foarte 
multe persoane, iar cei de la ISU ne-au obligat să  facem anumite adaptări pentru siguranţa cetăţenilor. Nu este o 
neglijenţă, nu este o greea1ă  din partea colegilor din cadrul Aparatului de Specialitate ci efectiv s-a modificat 
legislaţia şi noi trebuie să  lucrăm după  legislaţia în vigoare. Dacă  greesc undeva mă  poate corecta doamna 
Constantincea care se ocupă  de aceste fonduri, dar discuţiile cu dânsa şi cu colegiidin Biroul de Fonduri. 
Europene le-am avut din păcate este o sarcină  suplimentară  pe umerii Primăriei, a bugetului local, în schimb 
dacă  ne dorim implementarea acestui proiect aceasta este situaţia -legislaţia s-a modificat -şi noi trebuie să  lucrăm 
după  legislaţia actuală. 

D1 Preedinte de şedinţă,Miron C.N.-poate nu am fost explicit, domnule Primar, ideea nu era să  nu facem 
investiţia, aceasta este benefică, ideea era să  căutăm acea variantă  de rezolvare astfel încât să  nu îngreunăm 
implementarea proiectului pentru că  finanţatorul a acceptat implementarea proiectului în acele condiţii, iar noi 
trebuia să găsim împreună  cu echipa de implementare, cu proiectantul acea ariantă  care să  nu conducă  la 
decalarea termenului de începere a lucrărilor. 

D1 Primar, Costin L.G - din 2015 până  în 2020 cred că  a fost altcineva la conducerea Primăriei, aş  ruga-o 
pe doamna Constantin să  vă  spună  că  ştie proiectul. 

Dna Constantin R., Şef Birou Fonduri Europene- acest proiect, la fel ca celelalte de altfel, ele sunt 5-6 
proiecte de acelaşi fel a avut un Certificat de Urbanism din 2015, un alt Certificat în 2016. Intr-adevăr nici în 
2015, nici în 2016 nu a fost solicitat acel aviz ISU. In 2017 când am depus proiectele am avut documentaţia de 
avizare a lucrărilor de investiţii ceea ce ştiţi cu toţi în care s-a specificat clar că  va trebui avizul I.S.U.. In 2017 
conform Ghidului a fost nevoie de nişte soluţii alternative pentru economie de energie iar proiectantul nostru a 
găsit montarea acelei centrale pe peleţi astfel încât s-a actualizat întreg proiectul. Conform D.A.L.I.-ului sunt 
specificaţii clare referitoare Ia sistemul de avertizare, semnalizare la incendiu, prevenire deci tot ce înseamnă  
PSI. Nu avea cum Certificatul de Urbanism din 2019 să  nu cuprindă  specificaţiile DALI-ului. Dacă  veţi lua şi 
studia documentaţia, şi nu este numai pentru Sala Popular proiectul tehnic realizat în 2020, cu actualizare pentru 
că  a fost un DALI, în 2015, actualizat în 2017 conform Ghidului şi apoi actualizare de proiect tehnic în 2020 
este foarte amplu în tot ceea ce priveşte aceste condiţii de PSI, deci nu s-a pus problema să  nu avem un acord 
ISU pentru că  riscam să  nu avem autorizaţia de funcţionare. Toate clădirile au aceste specificaţii, în schimb 
pentru Sala Popular ne-am confruntat cu o situaţie deosebită  a venit proiectul tehnic, au venit cei de la ISU pe 
teren i nu au considerat că  este suficientă  soluţia tehnică  din proiect în 2020, am trimis la proiectant ceea ce a 
solicitat ISU iar acesta a refăcut proiectul i acestea au implicat costuri suplimentare şi s-a întârziat. 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- ne-aţi putea spune cu aproximaţie data şi anul când s-a semnat 
contractul de finanţare? 

Dna Constantin R. —contractul de finanţare cred că  s-a semnat în ianuarie 20 1 9 
D1 Preşedinte de edinţă,Miron C.N.- UIPT va vota acest proiect, ca şi de altfel orice proiect ce vizează  

atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru oraşul nostru, dar facem menţiunea i solicitarea către 
dumneavoastră  pentru o analiză  mai atentă  în cadrul echipelor de implementare 

D1 Leonte I., consilier local - prezentarea dumneavoastră  din Raport este mai mult una politică, după  
toate argumentele dumneavoastră  închideţi cuvântul pe acest proiect demonstrând că  de fapt şi de drept în 
Primărie nu este competenţă  pe un astfel de proiect. 
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Nu mai siint intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru (1 6 voturipentru). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.105/11.08.2021 privind modificarea art. 

1 i art. 2 din H.C.L. nr. 11/28.01.2021 privind aprobarea proiectului Creterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice în Municipiul Tecuci - Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, judeţul 
Galaţi i a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  3.1.B. 

D1 Preedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
D1 Viceprimar, Drăgan o.C. - nu voi participa la vot la acest proiect 
D1 Pădure A.L., consilier local - cum se va putea implementa proiectul dacă  la Sala popular avem centru 

de vaccinare? 
D1 Primar, Costin L.G - am avut o discuţie cu domnul Viceprimar i vom face demersurile necesare 

pentru relocarea centrului de vaccinare în altă  parte. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Seînregistrează  15 voturi pentni, iar dl Drăgan o.c. mi participă  la deliberareconforrn art. 228din 

OUGnr. 57/2019. 
Se trece--la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 107/13.08.2021 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul Extindere şi reabilitare iluminat public în 
municipiul Tecuci - strada Aleea trandu1ui (faza DALI). 

D1 Preedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărăre.Dacă  sunt aici intervenţii? 
D1 Cîmpanu T., consilier local —vreau să  ridic aici o problemă  de principiu am o proprietate peste calea 

ferată  la Gara de Sud acolo în str. Mure, de ani de zilecu toate admiriistraţiile prin care arn trecut i ini sperat 
să  se extindă  şi acolo reţeaua de iluminat. 

D1 Primar, Costin L.G - am rugămintea să  faceţi o cerere 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentni (1 6 voturipentru). 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 108/13.08.2021 privind aprobarea listei 

cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în 
data de 02.08.2021 i eliberarea atestatelor. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărăre.Dacă  sunt intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru (16 voturipentru). 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 110/ 18.08.2021 privind completarea i 

modificarea H.C.L. nr. 53 din 23.04.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică  a 
Municipiului Tecuci cu reprezentantul Jandarmeriei 

D1 Preedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărăre. Dacă  sunt intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentni (16 voturipentru). 
Se trece la punctul 1 de pe completarea ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 112/19.08.2021 privind 

modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de 
administrare prin gestiune directă  către Societatea COMPANIA de UTILITAŢI PUBLICE TECUCI 
S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini şi a indicatorilor de 
performanţă  a serviciului de salubrizare 

D1 Preedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii aici? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
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Se Inregistrează unanimitate de voturi "pentru" (16 voturi"pentru"). 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- " am avut la mapă i Adresa inregistrată la Consiliul Local Tecuci sub 

nr. 132/17.08.2021 privind Decizia nr. 15/2021 a Camerei de Conturi Galaţi, îl rog pe domnul Primar dacă vrea 
să fac completări, intervenţii, precizări suplimentare" 

Dl Primar, Costin L.G — "in această lună am avut Curtea de Conturi in control la Primărie au identificat o 
serie de nereguli pe care le-au prezentat in această Decizie. Decizie care în conformitate cu prevederile legale 
Primarul Municipiului Tecuci trebuie să ia măsurile necesare pentru intrarea in legalitate sau remedierea acestor 
probleme. Au fost descoperite de către aceştia o serie de prejudicii cu privire la telefonia mobilă in ceea ce 
priveşte numărul de SIM-uri, de contracte, probabil o să trebuiască să găsim o formulă de recuperare a 
prejudiciului i in mare aceasta este situaţia cu acest control. Pe Rapoartele vechi de la Curtea de Conturi avem 
o obligaţie de a scăpa de unul din autovehiculele pe care Primăria le are şi cred că o să trebuiască să venim cu 
un proiect de hotărăsre să donăm unul din Loganurile vechi către o instituţie/firmă a Consiliului Local pentru a 
intra in legalitate cu privire la numănd de autoturisme per U.A.T." 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.-"din partea consilierilor dacă mai sunt intervenţii" 
Dl Radu V.,consilier local — "doamnele directoare de la Grădiniţele din Tecuci intreabă dacă până la 

inceputul şcolii există posibilitatea să se taie iarba acolo unde spaţiile verzi sunt mai mari decât la şcoli. 
Dumnealor nu au oameni de serviciu, nu au paznici i m-au rugat ca in plen să intreb acest lucru i mi-au pus 
următoarea intrebare: Nu vreţi să fie la fel la toate instituţiile acestea de preşcolari?." 

Dl Primar, Costin L.G — "da, o să căutăm o formulă de a rezolva. Domnule profesor, fiecare instituţie 
şcolară are un personal auxiliar care poate face lucrul acesta. Dacă Primăria trebuie să se ducă să tundă iarba..." 

Dl Radu V.,consilier local — "şi eu am dat acest răspuns domnul Primar dar mi s-a spus să adresez 
Intrebarea." 

Dl Primar, Costin L.G — " eu cred că cea mai corectă variantă pentru viitor cu privire la intreţinerea 
spaţiilor verzi este să alocăm o sumă de bani pentru achiziţionarea de trimere sau ce trebuie pentru tăiatul ierbii 
să le dăm către fiecare unitate şcolară ca să se gospodărească singure. Noi nu putem să angajăm sute de oameni 
ca să tundă iarba In tot oraşul. Există o Ordonanţă de Guvern precum şi o Hotărâre de Consiliul Local prin care 
inclusiv iarba din faţa gospodăriilor este obligaţia cetăţeanului să o tundă/să o Intreţină, s-au Invăţat unii dintre 
colegii noştri de municipiu ca Primăria să vină ca să tundă iarba şi să le facă eventual curat şi In casă, dacă se 
poate, ori lucrul acesta nu este ceea ce trebuie. Trebuie să Invăţăm că trebuie să ne gospodărim, o să am o 
discuţie şi cu administratorii de blocuri — eu din ceea ce 'imi aduc aminte cu ceva timp In urmă li s-a dat de către 
Primăria Tecuci maşini de -tuns iarba acestora, dar din păcate numai iarbă nu s-a tuns in perimetrul comun al 
blocurilor. Am fost In zona Aleea Strandului să verific lucrările care se desfăşoară la acest moment, efectiv m-
am crucit ce este In spaţiul comun care ar fi trebuit să fie spaţiul verde pentru toţi locatarii(roşii,castraveţi, rulote 
Angrădit acolo) sunt unii bă.ieţi deştepţi care şi-au ingrădit spaţiul comun şi ceilalţi care se uită şi nu au curaj să 
spună că acel spaţiu este comun pentru toată lumea. 0 să intrăm şi In zona Strandului şi o să demonfărn toate 
aceste construcţii ilegale şi atunci o să redăm spaţiile verzi tuturor locuitorilor de la bloc". 

Nu mai sunt intervenţii. 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- " am intrat in ultimele 5-6 minute In posesia adresei nr. 

116/09.08.2021, văd că are menţiunea să se comunice pe email pentru şedinţa din 26.08.2021." 
Dl Secretar General, Borşan G.L.-"a fost transmisă pe email" 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.-"eu nu am avut cunoştinţă de această adresă, nu o pot citi pentru că nu 

am studiat-o şi eu propun să o discutăm la punctul Informări, interpelări, petiţii la şedinţa următoare. Cu aceasta 
declar Inchisă şedinţa ordinară a Consiliului Local şi vă mulţumesc pentru participare" 

Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Presedillte cl‘ s'edintă, 
Cosmin NicolaelMiron 

Secretar General al U.A.T., 
George Luciaii Borsan 
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