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Încheiat astăzi, 28 octombrie 2021, în 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 îuregistrată  audio-video. 
D1 Preedinte de edinţă, Miron Cosmin-Nicolae - Bună  ziva stimaţi colegi! Stimaţi invitaţi, declar 

deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local a Municipiului Tecuci de astăzi, 28.10.2021, şi î1 invit pe 
domnul Secretar General să  realizeze prezenţa. 

Domnul Secretar General, Borşan George —face prezenţa nominal: Bîrzu S. —prezent; Cîmpanu T. - 
prezent; Drăgan o.C. —prezent; Dumbravă  A.R. —prezent; Gavril C.S. —prezent; Graina F.I. —prezent; Istrate D. 
—prezent; Leonte I-prezent; Miron C.N. —prezent; Paraschiv M.M.- prezent; Pascal R. - prezent; Pădure A.L. - 
prezent; Pelin E.D. —prezent; Radu G.B. - prezent; Radu V.- prezent; Sandu A.- prezent; Susanu B.B.- prezent, 
Ursulică  C.- prezent şi Voinea I - prezent Din 19 consilieri locali în funcţie 19 sunt prezenţi, şedinţa poate să  
înceapă  domnul Preedinte. 

D1 Preedinte de edinţă, Miron C.N.- şedinţa Consiliului Local de astzi este convocată  în baza 
Dispoziţiilor domnului Primar al Municipiului Tecuci rir. 747/22.10.2021, respectiv Dispoziţia nr. 
759/27.10.2021 avem o completare a ordinii de zi cuopt proiecte. Domnule Primar vă  invit să  ne prezentaţi 
ordinea de zi inclusiv completarea. 

D1 Primar Costin L.G—înainte de a citi ordinea de zi aş  vrea să  consemnaţi faptul că  proiectul nr. 8 şi 
proiectul ur. 1,8 de pe ordinea de zi le retrag de la dezbatere şi o să  citesc ordinea de zi fără  aceste două  
proiecte. Dă  citire Dispoziţiei ur. 747/22.10.2021 privind proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
hotărâri: 

l. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 29.09.2021. 
2.Proiect de hotărâre nr. 131/19.10.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local 

Tecuci pe o perioadă  de trei luni (noiembrie 2021 - ianuarie 2022). 
3 .Proiect de hotărâre ur. 1 45/22. 1 0.202 1 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. 202 1. 

4. Proiect de hotărâre nr. 147/22.10.2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al 
UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul 111 202 1. 

5. Proiect de hotărâre ur.137/21.10.2021 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Eficienţă  Durabilă  
i Climă  (P.A.E.D.C.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci,judeţul Galaţi. 

6. Proiect de hotărâre ur.138/21.10.2021 privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la Convenţia 
Primarilor privind Clima şi Energia.(Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

7. Proiect de hotărâre ur.129/06.i0.2021 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societăţii 
COMPANIA DE UTILITAŢI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre nr. 1 30/1 5. 1 0.202 1 privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea 
PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci pentru activităţi din cadrul Serviciului public de administrâre a Cimitirului 
Municipal, începând cu data de 01.11.2021. 

10. Proiect de hotărâre nr. 132/21.10.2021 privind aprobarea doc.umentaţiei tehnico-economică  pentru 
obiectivul Modernizare străzi etapa 11 - lot 4. 
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11. Proiect de hotărâre nr. 133 /21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul Modernizare străzi etapa 11 - lot 3 - Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. 

12. Proiect de hotărâre nr. 134/21.10.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. 

13. Proiect de hotărâre nr. 135/21.10.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul Modernizare străzi în Municipiul Tecuci ( strada Sergent tefan Puţanu, strada Malului, Bulevardul 
Carol) , Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. 

14. Proiect de hotărâre rr. 136/21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru 
obiectivul Reabilitare străzi în Municipiul Tecuci str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Panfîle, str. 
Nicoreşti, str. Matei Basarab, str. Plugului. 

15. Proiect de hotărâre nr.139/21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei prin Compania Naţiona1ă  de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii —Bazin de înot. 

16. Proiect de hotărâre rr.140/21.1O.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Loca1 Tecuci în 
consiliile de administraţie şi comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

17. Proiect de hotărâre nr. 141/21.10.2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea 
U.A.T. Tecuci. 

19. Proiect de hotărâre nr. 143/21.10.2021 privind transmiterea în administrarea unităţilor şcolare a unor 
imobile. 

20. Proiect de hotărâre nr. 144/21.10.2021 privind aprobarea dării în folosinţă  gratuită  şi a dreptului de uz 
şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o 
suprafaţă  de 2,8 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. 

21. Proiect de hotărâre nr. 146/22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea 
autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ  şi prestări servicii din Municipiul Tecuci şi viza anuală  a 
acestora. 

22.Informări, interpelări, petiţii. 
Dispoziţiei nr. 759/27.10.2021 privind completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare am dispus 

completarea cu următoarele proiecte: 
1 .Proiect de hotărâre nr. 148/27. 1 0.202 lprivind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de 

investiţii: MODERNIZARE STRAZI ETAPA 11- LOT3 - Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi prin 
Programul Naţional de Investiţii Aiighel Saligny, precum i pentru aprobarea devizului general 
estimativ al obiectivului de investiţii. 

2. Proiect de hotărâre nr. 149/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de 
investiţii: MODERNIZARE STRAZI 1N MUNICIPIUL TECUCI: Str. Sergent Ştefan Puţanu, Str. 
Malului, Bulevardul Carol prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru 
aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

3. Proiect de hotărâre nr. 150/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de 
investiţii: Reabilitare străzi în Municipiul Tecuci: Str. Prundului, Transilvaniei, Tudor Pamfile, 
Nicoreti, Matei Basarab i Plugului prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum i 
pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

4. Proiect de hotărâre nr. 151/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de 
investiţii: MODERNIZARE STRAZI ETAPA 11 - LOT 4 - Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, prin 
Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum i pentru aprobarea devizului general 
estimativ al obiectivului de investiţii. 

5. Proiect de hotărâre nr. 152/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de 
investiţii: REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE 
MENAJERA şI PLUVIALĂ  IN MUNICIPIUL TECUCI Judeţul Galaţi, prin Programul Naţional de 
Investiţii Anghel Saligny, precum i pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de 
investiţii. 
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6. Proiect de hotărâre rir. 153/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de 
investiţii:Modernizare lucrări de apă  i canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari, CFR i 
Gara de Nord Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, prin Programul Naţional de Investiţii Anghel 
Saligny, precum i pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

7. Proiect de hotărâre nr. 154/27.10.2021 privind trecerea unui imobil-teren identificat conform CF 
nr. 1 1 5527 din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia. 

8. Proiect de hotărâre nr. 155/27.10.2021 privind modificarea H.C.L. Tecuci nr. 123/2021 de 
predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania Naţională  de 
Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului i asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţii Proiect pilot - Construire cre ă  medie. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- supun la vot ordinea de zi în baza Dispoziţiei nr. 747/22.10.2021. 
Se înregistrează  unaiiimitate de voturi pentru. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi în baza Dispoziţiei nr. 759/27.10.2021 a Primarului 

Municipiului Tecuci. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- propun să  avem o mică  modificare la ordinea proiectelor de pe 

ordinea de zi, aş  propune să  începem cu punctul 1 - adoptarea procesului-verbal, apoi să  trecem Ia ultiniul punct 
22 - Informări, interpelări, petiţii şi apoi să  continuăm în ordine cum au fost prezentate în cele două  Dispoziţii 
ale domnului Primar. 

Se supune la vot propunerea domnului Preşedinte de şedinţă. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 aI ordinii de zi: Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 

29.09.2021 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire primului punct.Dacă  sunt observaţii/intervenţii aici de 

făcut? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesu1-verba1 al şedinţei ordinare din: 29.09.2021. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
Se trece la punctul 22 aI ordinii de zi: Informări, interpelări, petiţii. 
D1 Gavril C.S, consilier local —Domnul Primare am şi eu o întrebare la dumneavoastră, sunt curios dacă  

s-a semnat recepţia pentru lucrarea Cuza Vodă  
D1 Primar, Costin L.G - nu, nu este semnată  recepţia pentru strada Cuza Vodă  pentru că  strada Cuza 

Vodă  continuă  şi de la podul de piatră  până  în faţa parcu1ui şi urmează  să  fie făcută  şi acea porţiune după  care se 
va face recepţia finală. La acest moment nu este făcută  nici o recepţie în acest sens. 

D1 Gavril c.S, consilier local —sunteţi mulţumit de al doilea strat care s-a turnat? 
D1 Primar, Costin L.G - nu sunt în măsură  să  vă  spun 
D1 Gavril C.S, consilier loca1 - am fost pe stradă  şi ţinând cont că  pe strada s-a făcut inundaţie... vorbeaţi 

acum câteva luni de strada Ga1aţi care are acum 10-12 ani de când e făcută  şi arată  foarte bine. Aţi făcut o 
comparaţie între strada Galaţi şi strada Cuza Vodă? 

D1 Primar, Costin L.G - repet nu sunt în măsură  să  îmi dau cu părerea pentru că  nu am studiile necesare 
în ceea ce înseamnă  lucrările de investiţii dar sunt convins că  în momentul în care se va face recepţia dirigintele 
de şantier cu toţi cei care sunt responsabili vor verifica toate elementele ce ţin de finalitatea acestei străzi şi cu 
siguranţă  dacă  sunt probleme ele vor fi remediate pe cheltuiala şi bineînţeles din sursele de finanţare a celui care 
a construit această  stradă. Eu personal am fost pe această  stradă, am vrut să  văd dacă  sunt probleme în ceea ce 
înseamnă  acumulările de apă, şi sunt şi nu sunt. Aş  vrea să  văd după  o ploaie ceva mai intensă  dacă  sunt într-
adevăr probleme majore acolo. Ca să  repet strada nu este recepţionată  să  fie foarte clar. 

D1 Gavril C.S, consilier loca1 —rugămintea noastră  este să  ţineţi cont fiindcă  sunt 4-5 canalizări care dacă  
nu eşti atent îţi rămâne roata acolo, ar trebui frezate din nou aduse la acelaşi nivel, aceasta este părerea rnea. 

D1 Primar, Costin L.G - nu este nici o problemă, nu este semnat nimic, dacă  doriţi în momentul în care se 
face procesul-verbal de recepţie putem să  invităm şi o comisie formată  din trei consilieri că  nu este nici o 
problemă. 
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D1 Gavril c.s, consilier local —sunt acolo 7-8 gospodării, când a plouat acei oameni aproape nu puteau 
intra în curte. 

D1 Primar, .Costin L.G - ştiţi cumva la ce numere? 
D1 Gavril C.S, consilier local —nu mai ştiu exact la ce numere, am înţeles că  sunt şi facute nişte sesizări la 

Primărie. 
D1 Primar, Costin L.G - vă  repet lucrarea nu este recepţionată  şi dacă  sunt probleme ele vor fi rernediate 
D1 Gavril C.S, consilier local —mai am o întrebare de ce pe o parte aţi schimbat bordurile şi pe o parte nu 

le-ati schimbat. 
D1 Primar, Costin L.G - pentru că  aşa a fost proiectul fiăcut i nu am mai putut să  schimbăm absolut 

nimic. 
D1 Gavril C.S, consilier local —bordurile erau schimbate în 2014, dacă  nu mă  înşel. 
D1 Primar, Costin L.G - vă  explic imediat, când am întrebat şi eu fundamentul şi raţionamentul pentru ce 

s-au schimbat pentru că  nu s-au primit avize de la Electrica pentru că  înainte dacă  vă  aduceţi aminte bordurile şi 
trotuarele erau mai scobite şi stâlpii de la Electrica erau în carosabili, iar Electrica nu a dat aviz până  nu s-a 
modificat linia bordurii. 

D1 Gavril C.S, consilier local — şi bordurile care s-au scos nu au mai fost folosite? Erau totuşi nişte 
borduri o şi foarte bune acum sincer cred că  sunt de mai proastă  calitate cele care sunt puse faţă  de cele de pe 
partea dreaptă  cum te duci la Matca. 

D1 Primar, Costin L.G - ele au fost scoase de constructor şi au fost duse ca umplutură  pe undeva sincer 
să  vă  spun nu am urmărit aspectul acesta. Ceea ce vă  pot spune este că  am discutat deja cu constructorul ca de 
exemplu pe strada Unirii, de exemplu, ce este pavaj să  îl luăm şi să-1 recuperăm şi o să  facem tot felul de 
intervenţii. La Grădiniţa din Bălcescu avem o solicitare rnai avem la şcoala nr. 1 din Satul Nou, o să  încercăm 
să  folosim tot ceea ce este pavaj şi bun să-1 refolosim bineînţeles, că  este păcat să  renunţăm la el. 

D1 Cîmpanu T., consilier local - numai o solicitare către domnul Primar, rog să  fiu sprijinit - întâmplător 
mă  ocup de o copilă  din strada Berzei, din Bălcescu sunt acolo nite familii printre care şi familia pe care îi 
spriiin eu măcar cu un sfat care au 176 m2, unde au o căsuţă  acolo, nu au nici un act şi nu pot să  facă  buletin la 
copii. Nu ştiu ce trebuie facut. Unde trebuie să  mă  adresez în Primărie că  îi spriiin eu, să  ajutăm şi alte familii 
care vor. Nu pot să-şi tragă  curent că  nu sunt proprietari, nu pot să-şi facă  bu1etin că  nu sunt proprietari - să-i 
ajutăm cumva să  Ie vindem, nu ştiu forma legală. 

D1 Primar, Costin L.G - există  un număr destul de mărişor de situaţii de genu1 acesta, inclusiv 
Tractoriti1or, zonei Berzei în partea aceea dar şi pe zona Lascarov Moldoveanu. Noi deja lucrăm la punerea lor 
în legalitate, evident că  cei care nu au terenu1 o să  trebuiască  împreună  să  găsim o formulă  de a îi pune în 
proprietate în ceea ce priveşte terenu1 ca să  îi putem şi noi impozităm, să  le putem face buletine, să  poată  plăti 
pentru că  totu1 a plecat de la o discuţie pe care am avut-o cu domnul Martin Mihai pe partea de plată  a 
gunoiului, pentru că  sunt unele persoane cărora efectiv noi nu avem cum să  le facem contracte, ei nu au nici un 
document pe zonele respective, ca să  ştiţi am reuşit să  introducem în legalitate destul de mulţi dar au rămas în 
continuare suficiente cazuri de genul acesta. 

D1 Cîmpanu T., consilier local —unde trebnie să  o îndrum? 
D1 Primar, Costin L.G - de la noi din Primărie cu această  chestiune 1-am însărcinat pe domnu1 Virgil 

Avram să  se ocupe de gestionarea acestor situaţii, iar el mai departe lucrează  cu fiecare compartiment în parte. 
Repet contează  foarte mu1t speţa că  diferă  de la unii la alţii, unii au Iuat terenu1 pe Legea nr. 15, alţii au 
construit pe Legea nr. 15 şi au vândut casa, sunt foarte multe tipuri de situaţii în care de cele mai multe ori nu 
corespunde un model cu altul, încercăm să  îi băgăm pe toţi în legalitate 

D1 Pascal R, consilier local —în momentul de faţă  sunt semnate două  contracte de asfaltări —unul pe 
modernizare strada Unirii şi altul pe reabilitare strada Mircea Vodă, Alecu Russo, Ioniţă  Hrisanti şi Siretului. 
Vreau să  vă  întreb care este sursa de finanţare a acestor proiecte? 

D1 Primar, Costin L.G - sursa de finanţare este rambursabilă  luată  de la Exit Bank, din credit. 
D1 Pascal R, consilier local —ele au fost prevă.zute iniţial în anexa cu hotărârea privind creditul, de aceea 

v-am întrebat. La contractul cu reabilitare strada Mircea Vodă, contractul a fost făcut cu clauză  suspensivă. în 
momentu1 în care aveţi bani nu faceţi contractul cu c1avz  suspensivă. 
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D1 Primar, Costin L.G - la momentul în care am facut licitaţia, vă  dau un exemplu cum o să  procedăm la 
Fonduri Europene: vom lansa licitaţiile şi le vom face cu clauză  suspensivă. In momentul în care se semnează  
contractul de finanţare la Fonduri Europene imediat putem să  semnăm şi contractul de modernizare. 

D1 Gavril C.S, consilier local —Domnule Primar, încă  o dată  vă  spun şi nici nu vreau să  ne certăm, dar 
vreau să  înţelegeţi că  creditul acesta este foarte păgubos pentru tecuceni şi trebuie să  înţelegeţi chestia aceasta şi 
trebuie să  puneţi punct acestui credit, pentru că  văd că  sunt programe Anghel Saligny. Haideţi să  încercăm 
altceva de ce nu vreţi să  înţelegeţi că  20 de ani vor plăti şi copiii , copiilor noştri, sunt dobânzi foarte mari. Cu 
toţii ne dorim să  asfaltăm tot Tecuciul, dar nu să  plătim de trei patru ori mai mult că  nu este normal. 

D1 Primar, Costin L.G - eu vă  propun să  facem o întâlnire între cele trei formaţiuni din Consiliul Local i 
să  identificăm o variantă  care este cea mai bună  şi după  aia mergem. Săptămâna viitoare îmi iau angajamentul 
de a vă  invita la o discuţie la Primărie şi pe dumneavoastră  şi pe un reprezentant din partea P.S.D., precum i un 
reprezentant din partea P.N.L, stăm împreună  le gândim i după  aia tragem o concluzie, iar în funcţie de ce 
concluzie tragem mergem mai departe 

D1 Gavril C.S, consilier local —pentru că  încă  o dată  străzile acestea pe care le-aţi început şi este normal 
să  continue, e va1oare undeva la un milion de euro, o să  avem banii de la Spital, haideţi să  le achităm şi să  
închideţi dacă  aţi început să  trageţ  din credit să  îl închidem şi haideţi să-i punem punct definitiv pentru creditul 
acesta şi haideţi să  ne concentrăm pentru Banca Europeană  de Dezvoltare unde sunt bani cu dobândă  aproape de 
zero şi este păcat. Eu spun că  vreau i sumă  mai mare de 300 miliarde să  luăm ca să  asfaltăm şi să  terminăm 
acest bâlci dar nu cu nişte costuri foarte - foarte mari, noi până  la urmă  o să-1 oprim acest credit. Nu îl oprim 
acum o să-1 oprim în martie, dar va ieşi scandal de aceea spun să  punem punct acum ca să  nu ajungem să  ne 
certăm aici. Haideţi să  punem punct şi să  facem ceva constructiv, aşteptăm invitaţia dumneavoastră. 

D1 Primar, Costin L.G - săptămâna viitoare mi-am luat angajamentul şi cred că  de fiecare dată  când mi-
am luat un angajament 1-am dus la capăt. 

D1 Pădure A.L., consilier local —Domnul Primar, nişte locatari a blocurilor A2 de pe str. 1 Decembrie 
1 9 1 8, chiar acolo în sensul giratoriu care dă  spre Matei Basarab s-au pus acele limitatoare de viteză  şi sunt 
câţiva locatari care au făcut şi o adresă  la Primărie care s-au plâns de zgomotul infernal de pe timpul nopţii, din 
cauza acelor lirnitatoare de viteză. 

D1 Primar, Costin L.G - în primele două-trei zile într-adevăr treceau cu viteză  pe acolo, după  chiar am 
fost persona1 şi am discutat cu câţiva oameni din zona respectivă  şi au spus :Domnul Primar nu mai trec cu 
viteză  pentru că  s-au informat şi s-au obişnuit. 

D1 Pădure A.L., consilier local —eu înţeleg necesitatea lor dar măcar să  punem un indicator să-i avertizăm 
pe şoferi. 

D1 Primar, Costin L.G - sunt indicatoare puse şi v-am spus am discutat la o săptămână  după  ce am 
montat acele indicatoare pentru că  am primit solicitarea şi am fost acolo, am discutat cu oamenii şi au spus că  
nu mai este cazul. Intr-adevăr în prima zi au fost nişte probleme destul de mari pentru că  nu ştiau de ele şi 
treceau cu viteză, dacă  acest disconfort continuă  o să  luăm o decizie cu ele să  vedem ori le scoatem, ori vedem 
ce este de făcut. Cert este că  ele îşi ating scopul, viteza este mult diminuată  pe zona 1 Decembrie unde ştiţi şi 
dumneavoastră  că  se circula câteodată  cu viteză  foarte mare. 

D1 Voinea I., consilier local - în legătură  cu locatarii de la ANL de care am fost contactat, fiind şi eu 
locatar acolo, şi mi s-au adus la cunoştinţă  mai multe inadvertenţe în sistemul de încălzire în primul rând, având 
în vedere că  a venit perioada sezonului rece s-au făcut cereri pentru deschiderea sistemului de încălzire fiind 
centralizat. Partea de ANL 2 am înţeles că  este schimbat, se achiziţionează  centrale... 

D1 Primar, Costin L.G - deja sunt funcţionale de sâmbăta trecută  s-au finalizat. 
D1 Voinea I., consilier local - ideea este că  nu ştiu dacă  există  un contract pentru mentenanţă. 
D1 Primar, Costin L.G - este la semnat, chiar astăzi 1-am semnat contractul de mentenanţă. 
D1 Voinea I., consilier loca1 - sunt atâtea familii care suferă  şi au stat câte cinci-şase zile fră  apă  caldă, 

cu copii mici care nu mi se pare în regulă. 
D1 Primar, Costin L.G - să  ştiţi că  apă  caldă  a fost. 
D1 Viceprimar, Drăgan O.C. - ca şi părere personală, cred că  acolo mai demult a existat un administrator 

care se ocupa îndeaproape . Este greu să  te ocupi din Prirnărie ca să  administrezi ANL-urile. Eu an mai avut 
discuţii cu domnul Primar pe tema câinilor, vreau să  ştiu dacă  s-a mai demarat ceva i să  vedem ce face pentru 
că  nu am văzut nici acum în buget nişte bani ca să  îi mutărn, să  mutăm lemnele sau să  vedem 
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D1 Primar, Costin L.G - referitor la acele lemne trebuie să  procedăm şi vă  rog să  mă  ajutaţi în chestiunea 
aceasta —haideţi să  facem o licitaţie să  vindem materialul lemnos de acolo din magazie i să-1 valorificăm ca să  
golim magazia ca să  putem trece la următorul pas, până  nu scăpăm de lemnele acelea de acolo nu putem face 
nimic şi nu ştiu care este valoarea lor, trebuie să  facem o evaluare. 

D1 Viceprimar, Drăgan o.C. - acum vine iarna dar trebuie să  ne mişcăm până  în primăvară. 
D1 Primar, Costin L.G - un lucru care trebuie facut obligatoriu este că  trebuie să  scoatem acei căţei de 

acolo de unde sunt la momentul acesta fiindcă  cree7.  foarte mult disconfort şi nu este în regulă. Acum mai am 
câteva solicitări venite din partea unor fundaţii de animale care fac adopţii. S-a modificat legislaţia şi nu mai pot 
face adopţii intemaţionale, cred i naţionale, repet nu ştiu exact legea că  nu am citit-o, deci nu le mai dă  voie să  
facă  aceste adopţii dacă  nu au padocuri private. Cu aceste fundaţii, ONG-uri am purtat o discuţie pentru că  ele 
erau interesate să  facem noi capturarea i să  găsim o formă  să  le dăm lor să  gestioneze şi să  ţină  căţeii, noi 
plăteam toate serviciile acelea de 1 4 zile şi atunci bun ce faceţi după  1 4 zile? Ii eutanasiaţi ? şi au spus că  sub 
nici o formă  că  pe ei îi interesează  să-i dea spre adopţie. 

D1 Gavril C.S, consilier local —ONG-urile investesc? 
D1 Primar, Costin L.G - nu în al nostru pentru că  ei trebuie să  şi-1 facă  pe a lor asta voiam să  vă  spun. Ei 

sunt obligaţi să-şi facă. 
D1 Gavril C.S, consilier local —vă  daţi seama cât mai durează?, mai durează  un an —doi, dacă  ei acum se 

apucă  să-şi facă  aceste padocuri. Trebuie să  găsim o soluţie să  mutăm acei câini că  nu se mai pot lăsa acolo 
aceşti câini 

D1 Primar, Costin L.G - avem varianta să  investim noi aceşti bănuţi sau varianta dacă  ne permite legea, 
fiindcă  există  varianta să  nu ne permită  legea să  facem noi capturarea... 

D1 Gavril C.S, consilier loca1 —de ce nu-i chemaţi să  le închiriem acel padoc sau să  investirn noi în eI şi ei 
să  ne plătească  o chirie lunară  poate ceva de genul acesta, ar trebui mutaţi acei câini de acolo. 

D1 Primar, Costin L.G - sunt la asentimentul dumneavoastră  cred că  asta este soluţia că  trebuie mutaţi. 
D1 Gavril C.S, consilier local —domnul Primar cu semaforul de la Liceul Agricol, pentru că  avem semafor 

la stânga i nu avem bandă  lăsată. 
D1 Primar, Costin L.G - cu domnul Viceprimar chiar am fost la punerea în funcţiune a lui, din păcate noi 

nu am făcut recepţia şi nici nu am să  o fac Ia acele semafoare. Ce se întâmplă: când este verde pe sensul de mers 
de la OMV către Galaţi noi vrem să  fie verde şi de la Galaţi către centrul oraşului. Dacă  ar putea corela 
semafoarele şi ar fI verde şi către cei care vin către oraş  simultan cu cei care pleacă  către Galaţi nu ar fi o 
problemă  pentru că  este fix ce este acum numai că  nu merg sincronizate din ce spun băieţii aceştia şi le-am dat 
termen să  găsească  o variantă  pentru a le sincroniza fiindcă  prin instalarea acestor semafoare nu ne dorim decât 
decongestionarea traficniui. Prin montarea lor în sensul în care au fost ele setate din păcate cred că  mai tare 
încurcăm decât descurcăm... 

D1 Gavril C.S, consilier loca1 —dacă  nu găsim soluţia ce o să  facem? 
D1 Primar, Costin L.G - şi le ia înapoi. 
D1 Gavril C.S, consilier local —păi nu am rezolvat nimic. 
D1 Primar, Costin L.G - nu am rezolvat, dar nici să  plătesc bani aiurea nu are rost. 
D1 Leonte I., consilier local —domnul Primar, trebuie să  urmărească  Poliţia Locală  că  în jurul orei 7,30 şi 

undeva până  la 14 se opresc imediat după  semafor, acolo la covrigărie şi undeva până  la Nelu Gălbenuş  în zona 
aceea unde se face dreapta, spre Cuza Vodă, sunt multe maşini care îşi permit şi pun avariile pe prima bandă. În 
momentul în care a pus avariile pe prima bandă  automat cei care vin din zonă  stau la rând să  intre pe o singură  
bandă  că  nu au pe unde să  intre i se blochează  semaforul. 

D1 Gavril C.S, consilier local —nici nu putem să  îi închidem domnule consilier că  trebuie să  găsim o 
soluţie ca să  aprovizioneze. 

D1 Primar, Costin L.G - clar nu putem să.-i închidem nu asta este soluţia, dar totuşi trebuie să  găsim o 
formulă  de a descongestiona acest trafic care pe zi ce trece devine din ce în ce rnai aglomerat numărul de maşini 
este într-o continuă  creştere i trebuie să  identificăm cele mai bune variante. Dacă  mergem pe varianta când se 
aprovizione7. nu  cred că  este o soluţie, haideţi să  facem aprovizionarea după  ora 18 sau 1 9 astfel să  găsim o 
variantă  când traficul este Ia un ritni destul de scăzut ca să-şi facă  aceste aprovizionări. 

D1 Gavri] C.S, consilier local —consider că  ar trebui să-i chemaţi dumrieavoastră  şi să  aveţi o discuţie şi 
cu ei i să  ţineţi cont şi de părerea dumnealor i să  ajungeţi ]a un punct comun. 
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D1 Primar, Costin L.G - tocmai acesta este scopul. 
D1 Miron C.N., consilier local —eu am convingerea că  documentaţia Planul de Mobilitate Urbană  

Durabilă  o să  ne ofere câteva soluţii i la această  problemă. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 1 3 1/1 9. 1 0.202 1 privind alegerea 

Preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local Tecuci pe o perioadă  de trei luni (noiembrie 2021 - ianuarie 
2022). 

D1 Preşediiite de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
D1 Cîmpanu T., consilier local - propun din partea grupului nostru pe domnul Ursulică  C.. 
D1 Radu V., consilier local - propun din partea grupului PNL pe domnul Leonte Ionel cu experienţa pe 

care o are dumnealui din mai multe leglislaturi. 
Se supune la vot propunerea cu dl Ursulică  C. 
Se înregistrează  1 1 voturi pentru i 8 abţineri (dl Bîrzu S., dna Dumbravă  A.R., dl Leonte I., dl Pelin 

E.D., dl Radu G.B., dl Radu V., dl Sandu A. şi dl Susanu B.B.) 
Se supune la vot propunerea cu dl Leonte I. 
Se îriregistrează  8 voturi pentru (dl Bîrzu S., dna Dumbravă  A.R., dl Leonte I., dl Pelin E.D., dl Radu 

G.B., dl Radu V., dl Sandu A. şi dl Susanu B.B.) şi 1 1 abţineri (dl Cîmpanu T., dl Drăgan o.C., dl Gavril 
C.S., dl Grama F.I., dl Istrate D., dl Miron C.N., dna Paraschiv M.M., dl Pascal R., dl Pădure A.L., dl Ursulică  
C şi dl Voinea I.) 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- domnul Secretar s-a consemnat? 
D1 Secretar General Boran G. - da, domnul Ursulică  cu 1 1 pentru. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistre7.  1 1 voturi pentru şi 8 abţineri (( dl Bîrzu S., dna Dumbravă  A.R., dl Leonte I., dl Pelin 

E.D., dl Radu G.B., dl Radu V., dl Sandu A. şi dl Susanu B.B.). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.145/22.10.2021 privind rectificarea 

bugetului centralizat de venituri i cheltuieli aI U.A.T. Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de 
investiţii publice pe grupe de investiţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
D1 Pascal R., consilier loca1 —domnul Priinar, am aici o neclaritate şi am spus să  vă  întreb pe 

dumneavoastră  nu am mai făcut un amendament la comisie, i-am dat un aviz favorabil pentru că  tot ceea ce este 
în buget este ok, mai puţin un lucru pe care nu 1-am înţeles. La Referatul de alocare fonduri făcut de DAS 
pentru combustibil sunt 1 3 mii de litri. 

D1 Primar, Costin L.G - nu este combustibil, am avut discuţia aceasta împreună  cu domnul Viceprimar 
şi doamna director Ţăpoi, Referatul a fost făcut eronat este vorba de carburant şi consumabile, deci nu este clar 
capitol doar pentru carburant. 

D1 Pascal R., consilier local —am studiat ce s-a pus la dispoziţie. 
D1 Primar, Costin L.G - aveţi dreptate, asta am discutat cu doamna... 
D1 Gavril C.S, consilier local —dar şi aşa domnul Primar pentru două  luni de zile 90 mii RON sunt foarte 

- foarte mu1t ţinând cont că  am înţeles că  acest Serviciu o să  închirieze două-trei maşini de la CUP. Unde se duc 
banii aceştia? 

D1 Primar, Costin L.G - încă  o dată  asta nu înseamnă  că  banii aceştia se şi cheltuie, noi îi repartizăm pe 
un capitol, putem să  cheltuim 1 0 mii de lei eu cred că  undeva la 1 0- 1 5 mii de lei va fi consumu1 cu carburantul 
şi probabil încă  vreo 1 0- 1 5 mii consumabile. Cu siguranţă  vor rărnâne bani neconsumaţi în acel capitol şi repet 
nu este capitol strict pe carburant, este o sumă  enorrnă. 

D1 Gavril C.S, consilier local —haideţi dacă  sunteţi iniţiatorul acestui proiect haideţi să  facem totuşi un 
amendament i să  lăsăm cum spuneţi dumneavoastră  30 mii şi restul ... 

D1 Pascal R, consilier loca1 - 40mii să  lăsărn la combustibil şi 12 mii pentru asigurări, diferenţa de 40 
mii. 

D1 Viceprimar, Drăgan o.C. - în principiu am studiat înainte de a veni aici şi consumul de combustibil 
maxim a fost estirnat la 80 rnil/Iună, eu am spus d.e o sută  pentru maini. 

D1 Pădure A.L., consilier locai —domnul Pi-imar, a fost depusă  o cerere din partea Şcolii Gimnaziale 
Elena Doamna pe 27.09.2021 cu achiziţia unor obiecte de inventar, dar a fost respinsă  cererea pe ba7.a faptului 
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că  nu sunt bani. Acea cerere era pentru nişte calculatoare pentru laboratorul de informatică  unde mai 
funcţione7.  doar 10-12 calculatoare din 30. În condiţiile în care intră  o clasă  de 30 sau 33 de copiii în acel 
laborator stau câte 2-3 la un calculator. 

D1 Primar, Costin L.G - vă  propun să  mutăm aceşti 38 mii 
Dna Dumbravă  A.R., consilier local - 40 mii până  la urmă. 
D1 Primar, Costin L.G - facem amendament să  mutăm 40 mii de la capitolul acela la Şcoala Elena 

Doamna. 
D1 Vicepriinar, Drăgan o.C. - amendamentul este ca 52 mii rămân pe combustibil şi consumabile şi 40 

mii la Şcoala Elena Doamna. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot amendamentul cu transferul sumei de 40 mii RON de la combustibil către Şcoala Elena 

Doamna pentru achiziţie calculatoare. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Se înregistrează  unanirnitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 147/22.10.2021 privind aprobarea contului 

de execuţie a bugetului centrahzat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul 111 2021. 
D1 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 înregistre7ă  unanimitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.137/21.10.2021 privind aprobarea 

Planului de Acţiune pentru Eficienţă  Durabilă  şi Cliniă  (P.A.E.D.C.) 2021-2027 aI Municipiului Tecuci, 
judeţul Galaţi.. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
Dna Constantin R., şef Birou Fonduri Europene - în denumirea proiectului s-a strecurat o eroare 

materială  deci el este trecut în proiect ca Plan de Acţiune pentru Eficienţă  Durabilă, dar este pentru Energie 
Durabilă  

D1 Miron C.N., consilier local —în luna noiembrie a anului 2020 am avut o intervenţie în calitate de 
consilier al Uniunii Independente pentru Tecuci în care am ridicat următoarea problemă: necesitatea şi 
importanţa constituirii şi funcţionării Comisiei tehnico-economice la nivelul UAT Municipiul Tecuci. La 
vremea respectivă  majoritatea au dat dreptate şi au marşat pe această  idee, noi găsim foarte important această  
comisie să-şi facă  activitatea şi să  ne prezinte o situaţie consilierilor locali, un punct de vedere pentru că  ne 
aşteaptă  proiecte care vor primi finanţare fie de la bugetul de stat fie din fonduri europene şi trebuie să  avem un 
control mai bun asupra lor în prima etapă. Din acest motiv, deşi iniţial am avut o abţinere în a vota acest proiect, 
noi tragem un semnal de alarină  şi vă  solicităm ca această  comisie să  intre în atribuţii cât mai curând posibil. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii materiale din titlu în loc de eficienţă  se va 

trece energie. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.138/21.10.2021 privind aprobarea aderării 

Municipiului Tecuci la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia.(Covenant of Mayors for 
Climate & Energy). 

Dl Preşedinte de edinţă,, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt aici întrebări? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanirnitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 129/ 06. 1 0.2021 privind aprobarea Grilei de 

salarizare a personalului Societăţii COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE Tecuci S.R.L.. 
D1 Preşedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii aici? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Punctul 8 al ordinii de zi: - a fost retras de către domnul Primar. 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 130/ 15.10.2021 privind stabilirea tarifelor 

ce vor fi practicate de Societatea PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci pentru activităţi din cadrul 
Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal, începând cu data de 01.11.2021. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
D1 Pasca R., consilier local - aici am o constatare în mass-media a tot circulat că  aceste tarife vor creşte, 

nu este vorba de o creştere ci de o ajustare de preţ. Preţurile vor rămâne ca până  acum. 
D1 Primar, Costin L.G - nu am văzut un astfel de... 
D1 Gavril C.S, consilier local —dorinţa noastră  este să  ieşiţi cu un comunicat domnule Primar pentru că  

lumea este speriată  fiindcă  s-au mărit tarifele la Cimitir, dar nu s-au mărit 
D1 Primar, Costin L.G - nu s-a majorat absolut nimic. 
D1 Pascal R, consilier local —este o ajustare de preţ. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 132/ 21.10.2021 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economică  pentru obiectivul Modernizare străzi etapa 11 - lot 4.. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt aici intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 133 /21.10.2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare străzi etapa 11 - lot 3 - Municipiul 
Tecuci, Judeţul Galaţi. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 134/21.10.2021 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul 	Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul 
Tecuci, Judeţul Galaţi. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 135/21.10.2021 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul Modernizare străzi în Municipiul Tecuci (strada 
Sergent Ştefan Puţanu, strada Malului, Bulevardul Carol), Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. 

D1 Preşedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
Se trece la punctul 14 aJ ordinu de zi: Proiect de hotărâre nr. 136/21.10.2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul Reabilitare străzi în Municipiul Tecuci str. Prundului, 
str. Transilvaniei, str. Tudor Panjile, str. Nicoreti, str. Matei Basarab, str. PluguluL 

D1 Preedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanirnitale voturi pentru. 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 139/21. 1 0.2021 privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Adniiuistraţiei prin Coinpania Naţională  de Investiţii 
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"C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii — 
"Bazin de Inot". 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre."Dacă  sunt aici intervenţii?" 
D1 Gavril C.S, consilier local —"domnule Primar, de ce nu facem acest bazin la ieşirea din Tecuci vizavi de 

Ocaua lui Cuza, este locul acela şi din ce ştiu este a Primăriei." 
Dl Primar, Costin L.G — "nu mai este a Primăriei a fost vândut de fosta administraţie, îl mutam acolo 

fiindcă  am avut intenţia să  îl facem chiar în parcul Ocaua lui Cuza, unde a fost ZOO, dar din cauza pânzei 
freatice şi a lucrărilor se complică  situaţia şi am fost nevoiţi să-lmutăm undeva pe un sol mai stabil." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează  unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.140/21.10.2021 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Tecuci in consiliile de administraţie şi comisiile de evaluare şi 
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre."Dacă  sunt intervenţii aici?" 
Dl Grama F.I., consilier local —" domnule Preşedinte, studiind proiectul am observat că  nu ştiu cine fară  

ştirea mea am fost scos de la Consiliul de Administraţie de la Liceul Agricol." 
D1 Gavril C.S, consilier local —"vreau să  se consemneze că  domnul Grama rămâne 1n continuare la Liceul 

Agricol, iar domnul Susanu poate să  meargă  1n locul meu Intrucât eu renunţ  la Şcoala nr. 4 1n Consiliul de 
Administraţie." 

Dl Primar, Costin L.G — "la Colegiul Naţional de Agricultură  figura domnul Pădure Lucian cu domnul 
Susanu şi aici nu o să  mai fie Susanu şi o să  fie domnul Grama..." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- " la acest proiect avem un amendamentln sensul căin Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Naţional de Agricultură  şi Economie 1n locul domnului Susanu B este propus 
domnul Grama F., iar la Şcoala Gimnazială  nr. 4 1n locul donmului Gavril C. este propus domnul Susanu." 

Se supune la vot amendamentul citit de domnul Preşedinte de şedinţă. 
Inregistrează  unanimitate voturi "pentru" 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Se inregistreazA unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 141/21.10.2021 privind aprobarea 

repartizării unei locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărke."Intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează  unanimitate voturi "pentru" 
Punctul 18 al ordinii de zi: —a fost retras de pe ordinea de zi. 
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 143/21.10.2021 privind transmiterea in 

administrarea unităţilor şcolare a unor imobile . 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâ're."Dacă  sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează  unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 144/21.10.2021 privind aprobarea dării în 

folosinţă  gratuită  i a dreptului de uz i servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice 
Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă  de 2,8 mp de teren situatin Municipiul Tecuci. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre."Dacă  aici sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se ffiregistrează  8 voturi "pentru" (.dl BIrzu S., dna Dumbravă  A.R., dl Leonte I., dl Pelin E.D., dl Radu 

G.B., dl Radu V., dl Sandu A. i dl Susanu B.B.) şi 11 "abţineri" (d1 ampanu T., dl Drăgan 0.C., dl Gavril 
C.S., dl Grama F.I., dl Istrate D., dl Miron C.N., dna Paraschiv M.M., dl Pascal R., dl Pădure A.L., dl Ursulică  
C şi dl Voinea I.). 
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D1 Secretar General Borşan G. — "nu a trecut." 
Dl Primar, Costin L.G — "am şi o 1ntrebare: e vorba de atribuirea sau posibilitatea unei societăţi de a fi 

racordată la curent, văd că sistematic vă opuneţi la această chestiune deşi din punctul meu de vedere nici nu ar 
trebui să o votăm in Consiliul Local pentru că este aberant." 

Dl Gavril C.S, consilier local —"de ce a-ţi adus-o in Consiliul Local?" 
Dl Primar, Costin L.G — "pentru că aşa o solicită cei de la Electrica." 
Dl Gavril C.S, consilier local —"noi ne-am săturat, sunt foarte multe societăţi care şi-au tras curentul pe 

banii lor, gratis noi ne-am săturat domnul Primar iar cei de la Electrica care au dublat facturi şi ei vor gratis, nu 
se poate gratis. Mai ales dacă nu aveţi nevoie nu mai puneţi proiectul acesta şi daţi-le ok-ul din pixul 
dumneavoastră." 

Dl Primar, Costin L.G — "suntem 1n discuţie cu cei de la Electrica pentru a găsi o formulă, pentru că." 
dumneavoastră dacă vă Infrinţaţi o societate comercială mffine şi vreţi să vă racordaţi la curent şi trebuie să 
treacă Electrica cu racordarea prin domeniul public să vă racordeze trebuie să venim In Consiliul Local. Mie 
unul mi se pare foarte greoaie această situaţie şi aberantă... Păi blocăm toate societăţile comerciale care vor..." 

Dl Gavril C.S, consilier local —"pentru anumite societăţi comerciale care au intrat la X sau la Y să facem 
anumite chestii mie nu mi se pare normal, sunt foarte multe societăţi care ar trebui ajutate domnul Primar." 

Dl Primar, Costin L.G — "domnul consilier sunteţi In eroare, există o procedură." nu stabilită de mine ca 
Primar sau ca noi de UAT, există o procedură ca pe anumite racorduri noi, deci dacă vine o societate indiferent 
cine dacă Işi cumpără un teren la ieşire din oraş sau eu ştiu unde şi nu are un racord şi vrea capacitate mai mare 
se duce la Electrica să îi tragă curent, Electrica îi solicită pentru că trebuie să vină din postul de transformare cu 
cablu mai gros trebuie să vină prin domeniul public băgat prin pământ cu acel cablu trebuie să vină ca să solicite 
de la noi acest aviz. Dea lungul timpului şi fosta administraţie dar şi fosta administraţie dar şi noi anul trecut am 
votat câteva proiecte." 

D1 Gavril C.S, consilier local —"noi nu suntem obligaţi să votăm, nu este normal domnule Primar şi ne 
abţinem In continuare." 

Dl Primar, Costin L.G — "există lege noi nu putem să cerem furnizorilor de utilităţi bani că amincercat şi ei 
la un moment dat să le cer la cei cu cabluri." 

Dl Gavril C.S, consilier local —"dacă este lege nu mi se pare normal să fie adusă în Consiliul Local. Dacă e 
lege nu ştiu de ce este pe ordinea de zi." 

Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 146/22.10.2021 privind aprobarea 
Regulamentului pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ şi prestări 
servicii din Municipiul Tecuci şi viza anuală a acestora. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă." citire proiectului de hotărâre."Dacă aici sunt intervenţii?" 
Dl Gavril C.S, consilier local —"Domnule Primar, să ştiţi că noi o să ne abţinem la acest proiect i vă 

spunem şi de ce, ştim că a fost dezbatere dar foarte mulţi comercianţi nu au ştiut de această dezbatere, 
rugămintea noastră este să o ducem undeva in luna martie ca să putem să îi invităm 50- 60 pentru că nu sunt de 
acord cu proiectul acesta şi să avem o discuţie mai clară." 

Dl Primar, Costin L.G — "domnul consilier, eu mi-am făcut datoria pentru că există lege şi eu nu am să 
retrag acest proiect de pe ordinea de zi că nu vreau să păţesc ceea ce a păţit Piedone din cauza lipsei acestui 
Regulament, este o obligaţie legală pe care fostele administraţii nu au respectat-o. Nu este nici o problemă dacă 
dumneavoastră nu vreţi să-1 votaţi, eu am acoperirea legală pentru că mi-am făcut datoria" 

Dl Gavril C.S, consilier local —"noi ne abţinem acum şi haideţi dacă şi dumneavoastră sunteţi de acord ca 
undeva 1n luna martie, poate nu o să mai fie pandemie, să 1i putem invita mai mulţi." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează 8 voturi "pentru" ( dl Birzu S., dna Dumbravă A.R., dl Leonte I., dl Pelin E.D., dl Radu 

G.B., dl Radu V., dl Sandu A. i dl Susanu B.B.) şi 11 "abţineri" (d1 ampanu T., dl Drăgan 0.C., dl Gavril 
C.S., dl Grama F.I., dl Istrate D., dl Miron C.N., dna Paraschiv M.M., dl Pascal R., dl Pădure A.L., dl Ursulică 
C şi dl Voinea I.). 

D1 Secretar General Borsan G. — "a fost respins, nu a trecut". 
Se -trece la punctul 23 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 148/27.10.2021 privind aprobarea cererii 

de finanţare a obiectivului de investiţii: "MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 	LOT3" — Municipiul 
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Tecuci, Judeţul Galaţi" prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru 
aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărke. "Intrebări?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 24 al ordinii de zi: Proiect de hotărke nr. 149/27.10.2021 privind aprobarea cererii 

de finanţare a obiectivului de investiţii: " MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI: Str. 
Sergent Ştefan Puţanu, Str. Malului, Bulevardul Carol " prin Programul Naţional de Investiţii Anghel 
Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărke. "intrebări?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotkke. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 25 al ordinii de zi: Proiect de hotărke nr. 150/27.10.2021 privind aprobarea cererii 

de finanţare a obiectivului de investiţii: "Reabilitare străzi in Municipiul Tecuci: Str. Prundului, 
Transilvaniei, Tudor Pamfile, Nicoreşti, Matei Basarab şi Plugului " prin Programul Naţional de 
Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de 
investiţii 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre."Dacă sunt intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărke. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 26 al ordinii de zi: Proiect de hotă..rasre nr. 151/27.10.2021 privind aprobarea cererii 

de finanţare a obiectivului de investiţii:" MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II — LOT 4 "- Municipiul 
Tecuci, Judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru 
aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărke. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărke. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 27 al ordinii de zi: Proiect de hotărke nr. 152/27.10.2021 privind aprobarea cererii 

de finanţare a obiectivului de investiţii: "REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE 
CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ IN MUNICIPIUL TECUCI" Judeţul Galaţi, 
prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general 
estimativ al obiectivului de investiţii. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotăr" ke. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărke. 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 28 al ordinii de zi: Proiect de hotărke nr. 153/27.10.2021 privind aprobarea cererii 

de finanţare a obiectivului de investiţii:"Modernizare lucrări de apă şi canalizare în cartierele Griviţei, 
Bălcescu, Bulgari, CFR şi Gara de Nord Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de 
Investiţii Anghel Saligny, precum i pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de 
investiţii. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărke. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărke. 
Se inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 29 al ordinii de zi: Proiect de hotărke nr. 154/27.10.2021 privind trecerea unui 

knobil-teren identificat conform CF nr. 115527 din domeniul privat al Municipiului Tecuci, îu domeniul 
public al acestuia. 
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Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre."Intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 30 al ordinii de zi: Proiect de hotărke nr. 155/27.10.2021 privind modificarea 

H.C.L. Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot — "Construire creşă medie". 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă citire proiectului de hotă'răre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărăre. 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "toate proiectele de pe suplimentarea ordinii de zi au fost votate In 

unanimitate. Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi declar Inchisă şedinţa Consiliului Local de astăzi şi vă doresc: 0 zi 
bună în continuare!" 

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

Preşedinte de şedinţă, 	 Secretar Generaj al U.A.T., 
Cosmin — Nic4lae Miron 	 GeoraELucAan Borsan 
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