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PROCES — VERBAL 
SEDINTA EXTRAORDINARĂ. DE INDATĂ  

02.11.2021 

incheiat astăzi, 02 noiembrie 2021, în cadrul şedinţei extraordinare de Indată  a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc la Casa de Cultură  în Sala Studio, orele 16°°. 

Sedinţa Consiliului Local de astăzi nu este inregistrată  audio-video. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin— "Bună  ziva stimaţi colegi! Stimaţi invitaţi, declar deschise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local a Municipiului Tecuci de astăzi, 02.11.2021, şi îl rog pe domnul 
Secretar General să  facă  prezenţa." 

Domnul Secretar General, Borşan George —face prezenţa nominal:" BIrzu S. —prezent; ampanu T. — 
prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Gav-ril C.S. —absent nemotivat; Grama F.I. —prezent; 
Istrate D. —prezent; Leonte I-prezent; Miron C.N. —prezent; Paraschiv M.M.- absent nemotivat; Pascal R. — 
prezent; Pădure A.L. —prezent; Pelin E.D. —prezent; Radu V.- prezent; Susanu B.B.- prezent, Ursulică  C.-
prezent şi Voinea I -prezent. Din 19 consilieri locali In funcţie sunt prezenţi 17 absentează  nemotivat domnul 
consilier Gavril C.S şi dna consilier Paraschiv M.M. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- "şedinţa Consiliului Local de astăzi este convocată  în baza 
Dispoziţiei nr. 792/02.11.2021 şi 11 invit pe domnul Primar să  citească  ordinea de zi a şedinţei de astăzi" 

Dl Primar, Costin L.G—"dă  citire Dispoziţiei nr. 792/02.11.2021 privind proiectul ordinii de zi" cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din:28.10.2021. 
2. Proiect de hotăffirenr.156/02.11.2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

Funcţii ale Societăţii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPAŢIILOR VERZI S.R.L. Tecuci precum şi 
numirea administratorului societăţii. 

3. Proiect de hotărâre nr. 142/21.10.2021 privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 28.02.2018, 
stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente Serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat — Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci 
S.R.L." 

Dl Primar, Costin L.G. — face o prezentare a importanţei şi a urgenţei adoptării celor două. proiecte Inscrise 
pe ordinea de zi de astă7i. 

Dl Pascal R., consilier local — propune suspendarea şedinţei pentru 30 de minute In vederea consultării cu 
cele trei formaţiuni politice. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- "supune la vot suspendarea şedinţei pentru 30 de minute. 
Se Inregistrează  unanimitate de voturi "pentru". 
Se suspendă  şedinţa 30 de minute. 
După. 30 de minute se reiau lucrările şedinţei. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- "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 ordinare din : 

28.10.2021" 
D1 Preşedinte de şedintă, Ursulică  C.- dă  citire primului punct."Dacă  sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din: 28.10.2021. 
Se inregistrează  unanimitate voturi "pentru" 
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărârenr.156/02.11.2021 privind aprobarea 
modificării Organigramei i a Statului de Funcţii ale Societăţh ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A 
SPAŢIILOR VERZI S.R.L. Tecuci precum i numirea administratorului societăţh 

Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.- dă citire proiectului de hotărâre. " rog propuneri pentru funcţia de 
administrator" 

Dl ampanu T., consilier loca —"îl propun pe domnul Costin Ioan" 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică. C.- "aici avem vot secret trebuie formată o comisie de numărare a 

voturilor care să fie constituită din trei membri" 
Dl ampanu T., consilier local—"propun vechea comisie dl Viceprimar Drăgan 0.C., dl Grama F.. şi dl 

Pelin E.D. 
Se supune la vot comisia de numărare a voturilor propusă de domnul Cimpanu T. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi "pentru" comisia de numărare a voturilor formată din domnii 

consilieri: dl Pelin E.D, dl Grama F.. şi dl Drăgan 0.C" 
Se trece la vot secret. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.- dă citire procesului-verbal al comisiei de numărare a voturilor: " in 

urma numărării voturilor se inregistrează pentru numirea In funcţia de administrator al Societăţii 
ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI S.R.L. Tecuci astfel dl Costin Ioan din cele 17 
voturi valabil exprimate sunt 16 voturi "pentru" şi 1 vot "Impotrivă"." 

Dl Pascal R., consilier local — "propun un amendament ca durata acestuia să fie de 60 zile." 
Dl Viceprimar, Drăgan O.C. —"propun şi amendamentul ca remuneraţia să fie de 4500 lei brut/lună" 
Nu mai sunt alte intervenţii. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.- "supun la vot cele două. amendamente "durata să fie de 60 zile şi 

remuneraţia de 4500 lei brut/lună" 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se supune la vot proiectul de hotărâre conform votului secret şi cu amendamentul ca durata să fie de 60 zile 

remuneraţia de 4500 lei brut/lună. 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 142/21.10.2021 privind modificarea 

Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi 
contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public şi privat — Societatea 
Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci S.R.L. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt aici intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.- "Stimaţi colegi, domnule Primar declar Inchise lucrările şedinţei 

Consiliului Local de astăzi şi vă. doresc: 0 zi bună In continuare!" 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

	

PreşedintOe gedintă, 	 Secretar General al U.A.T., 

	

Ursulic‘ Cooantin 	 George Lucian Borşan 
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