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PROCES — VERBAL 
ŞEDINTA ORDINARĂ  

29.09.2021 

incheiat astăzi, 29 septembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc la Casa de Cultură  in Sala Studio, orele 1600 . 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este inregistrată  audio-video. 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron Cosmin-Nicolae — "Bună  ziva stimaţi colegi! Stimaţi invitaţi, declar 

deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local a Municipiului Tecuci de astăzi, 29.09.2021, şi îl rog pe 
domnul Secretar General să  realizeze prezenţa." 

Domnul Secretar General, Borşan George —face prezenţa nominal:" BIrzu S. —prezent; ampanu T. — 
prezent; Drăgan 0.C. —prezent; Dumbravă  A.R. — online prezent(conform solicitării făcută  prin cererea 
Inregistrată  la Consiliul Local sub m.149/29.09.2021); Gavril C.S. —prezent; Grama 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 V.- prezent; Susanu B.B.- prezent, Ursulică  C.- prezent şi Voinea I -prezent. 
Din 17 consilieri locali in funcţie sunt prezenţi 17, după  ce o să  depună  Jurărnântul cei doi consilieri locali 
respectiv dl Radu G.B. şi dl Sandu A. cvorumul se va schimba la 19 consilieri 1n funcţie, dar după  depunerea 

— --Jurământului. Domnul-Preşedinte sedinţa-poate-săjinceapă.-"- 	— — -- 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- "şedinţa Consiliului Local de astăzi este convocată  1n baza 

Dispoziţiei nr. 617/22.09.2021 şi îl invit pe domnul Primar să  citească  ordinea de zi a şedinţei de astăzi" 
Dl Primar Costin L.G—"dă  citire Dispoziţiei nr. 617/22.09.2021 privind proiectul ordinii de zi" cu 

următoarele proiecte de hotăriri: 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din:26.08.2021. 
2.Depunerea jurământului domnului RADU GEORGE BOGDAN, conform incheierii din 09 Septembrie 

2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunţată  1n Dosarul nr. 3585/324/2021. 
3.Depunerea jurământului domnului SANDU ALECU, conform incheierii din 10 Septembrie 2021 a 

Judecătoriei Tecuci, pronunţată  1n Dosarul nr. 3804/324/2021. 
4.Proiect de hofărâre nr.114/15.09.2021 privind completarea Comisiei de specialitate nr.1"Studii, 

prognoze economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului" şi a 
Comisiei de specialitate nr.2 "Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului Inconjurător, conservarea momunentelor istorice şi de arhitectură" ale Consiliului local Tecuci. 

5. Proiect de hofărâre nr. 123 /20.09.2021 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 2021. 

6. Proiect de hotărire nr. 127/22.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2021 la Societatea PIEŢ  PREST TEC S.R.L. TECUCI. 

7.Proiect de hotărâre nr. 124 /20.09.2021 privind modificarea anexelor la H.C.L. nr. 58/ 27.05.2021 
privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie-decembrie 
2021. 

8. Proiect de hotăr" âre nr. 120/17.09.2021 privind Organizarea structurii de intervenţie 1n situaţii de urgenţă  
cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci şi echipe ale operatorilor economici din subordinea 
Consiliului Local Tecuci. 

1 



9. Proiect de hotărâre nr. 118 /16.09.2O2lprivind modificarea componenţei comisiei de analiză  a 
solicitărilor de Iocuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu 
precum i a celor construite prin A.N.L. 

1 O. Proiect de hotărâre nr. 1 22/ 20.09.202 1 privind aprobarea transmiterii în folosinţă  gratuită  către 
Agenţia Naţională  pentru Locuinţe - ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.64, în 
suprafaţă  de 3.618 mp., identificat conform CF nr.115466. 

11. Proiect de hotărâre nr. 115/16.09.2021 privind transmiterea fără  plată  a unui autoturism - Dacia 
Logan, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci. 

12. Proiect de hotărâre nr.121/20.09.2021 privind atestarea apartenenţei unor imobile - drumuri de 
exploatare, la domeniul public al Municipiului Tecuci. 

13.Proiect de hotărâre nr. 116 /16.09.2021 privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 
28.02.201 8, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente serviciului 
de administrare a domeniului public i privat - Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci 
S.R.L. 

14.Proiect de hotărâre nr. 119/16.09.2021 privind predarea 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. 

15. Proiect de hotărâre nr. 126/22.09.2021 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. 
Municipiul Tecuci în anul 2022. 

16. Proiect de hotărâre nr. 125/22.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a unui imobil (teren), 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în str. Carol I, CF 1 1 545 1. 

17. Proiect de hotărâre nr.128/22.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 
Funcţii ale Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. 

18. Proiect de hotărâre nr. 1 17/16.09.2021 privind vânzarea dreptului de proprietate al acţiunilor deţinute 
de U.A.T. Tecuci la CALORGAL S.A. Galaţi. 

i9.Proiect de-hotărâre-nr.. 13/O6.O9.202L-privind-desemnarea reprezentantului-aA.T. MunicipiuLiecuci 
în Adunarea Generală  a Asociaţilor la Societatea COMPANIA DE UTILITAŢI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca 
urmare a cererii de demisie a domnului VONEA IONUŢ. 

20.Informări, interpelări, petiţii. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- supun la vot ordinea de zi 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- propunerea mea este să  avem o modificare a ordinii de zi, a ordinii 

proiectelor, să  începem cu 1- adoptarea procesului-verbal, 2 şi 3 - depunerea Jurământului de către cei doi 
consilieri, continuăm cu punctul 20- Informări, interpelări, petiţii şi apoi să  revenim la celelalte proiecte aşa în 
ordine cum au fost menţionate în Dispoziţia domnului Primar. 

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

26.08.2021 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire primului punct.Dacă  sunt intervenţii aici? 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din: 26.08.2021. 
Se înregistrează  unanimitate(17) voturi pentru 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Depunerea jurământului domnului RADU GEORGE 

BOGDAN, conform Incheierii din 09 Septembrie 2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunţată  în Dosarul nr. 
3585/324/2021. 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă  citire punctului doi de pe ordinea de zi şi îl invită  pe domnul 
Radu G.B. să  depună  Jurământul. 

D1 Radu George-Bogdan - în faţa Consiliului Local şi cu mâna pe Biblie şi Constituţie depune 
Jurământul astfel: Subsemnatul Radu George Bogdan, consilier local al Consiliului Local Tecuci, în 

conformitate cu prevederile art. 1 17 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea 
Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul 
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jurământ:,,Jur să  respect Constituţia şi legile ţării şi să  fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă  în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tecuci. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!, după  care îl 
semnează. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Depunerea jurământului domnului SANDU ALECU, conform 
Incheierii din 10 Septembrie 2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunţată  în Dosarul nr. 3804/324/2021. 

D1 Preedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă  citire punctului doi de pe ordinea de zi i îl invită  pe domnul 
Sandu A. să  depună  Jurământul. 

D1 Sandu Alecu - în faţa Consiliului Local şi cu mâna pe Biblie şi Constituţie depune Jurământul 
astfel: Subsemnatul Sandu Alecu, consilier local al Consiliului Local Tecuci, în conformitate cu prevederile 
art. 1 17 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:,,Jur să  respect 
Constituţia şi legile ţării şi să  fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă  în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor municipiului Tecuci. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!, după  care îl semnează. 

Se trece la punctul 20 aI ordinii de zi: Inforniări, interpelări, petiţii. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire punctului.Dacă  sunt intervenţii aici? 
D1 Pascal R, consilier local —Domnul Primar, eu am patru intervenţii. Le citesc în ordine sau le spun pe 

toate şi îmi răspundeţi după  aia? 
D1 Primar, Costin L.G - cum vreţi dumneavoastră  
D1 Pascal R, consilier local —1 - m-am uitat pe rectificarea bugetară  primită!prezentată  la mapă  şi nu am 

văzut nimic referitor la adăpostul de câini. Ce aveţi de gând să  faceţi cu el ? când vreţi să-1 mutaţi? pentru că  a-ţi 
spus că  dacă  nu se va prezenta nici un ONG să  îl concesioneze o să-1... 

D1 Primar, Costin L.G - după  cum ştiţi am încercat să  îl dăm către un ONG nu a fost cu succes varianta 
aceasta, o să  trebuiască  să  îl păstrăm în continuare în subordinea noastră  a Consiliului Local, propunerea mea 
este ca imediat după  săptămâna următoare să  facem o nouă  şedinţă  de Consiliul Local extraordinară  pentru că  
vineri acum sau cel târziu marţi va fi o nouă  rectificare bugetară  la nivel central şi în iiincţie de ce bănuţi 
prindem -acolo-să  începemsă-a1ocăm_bani-.aco10-pentru--modernizarea acelui adăpostpecare -1--am mai .discutat 
împreună  cu dumneavoastră, cel de la şapte vaci, dacă  aveţi altă  idee nu este nici o problemă  ne gândim la toate, 
dar eu cred că  este o variantă  bunişoară  acolo să  folosim acele grajduri în sensul acesta. Trebuie mutat cât mai 
repede padocul de acolo pentru că  efectiv este un focar de infecţie aproape de locuinţe, e o gălăgie foarte mare 
şi nu e normal să  fie acolo. Trebuie să  mă  înţelegeţi şi pe mine că, şi aici puteţi veni oricând ca să  discutaţi cu 
cei din Aparatul de specialitate al Primarului, sunt chestiuni care durează  oricât de mult mi-aş  dori eu să  se 
întâmple repede astfel de anumite chestiuni efectiv ele durează  ca să  investim în acest obiectiv trebuie să  facem 
să  plecăm de la o documentaţie. Documentaţie care iată  durează  an de exemplu dată  în lucru documentaţie de 
peste o lună  de zile, pentru că  cei de la Pompieri ne-au solicitat sprijinul să  le dăm un garaj la CUP în zona 
industrială  şi să  reabilităm cât de cât acel garaj de acolo şi nu este gata nici la momentul acesta. S-a îmbolnăvit 
persoana respectivă, apar termene neprevăzute care lungesc efectiv aceste situaţii. Eu sper ca săptămâna viitoare 
la rectificare şi aici o să  vă  rog şi pe dumneavoastră, recunosc un lucru că  mai şi uităm, veniţi cu amendamente 
adaptăm dacă  greşim undeva nu este nici o problemă  cine nu munceşte, nu greşeşte, iar cu privire la acest caz 
ca să  vă  răspund punctual dumneavoastră  e cred că  săptămâna viitoare o să  trebuiască  să  facem o şedinţă  
extraordinară  şi tot atunci o să  facem această  rectificare cu privire la padoc să  ne apucăm odată  de acesta. Nu 
cred că  trebuie investiţie extrem de mare dar zic eu că  se va ridica la estimez 1 00- 1 50 mii euro cel puţin. Acum 
depinde ce reiese din această  documentaţie cu privire la acoperiş, acolo din ceea ce am văzut eu şi din ce reţin 
acoperişul este din internită  ori aceasta este interzisă  trebuie scoasă  din zona aceasta şi atunci plecăm cu 
documentaţia şi vedem ce bani trebuie, alocăm aceşti bani şi sper eu ca până  în vara anului viitor să  reuşim să  
mutăm acest padoc. 

D1 Gavril C.S, consilier loca1 —domnul Primar s-a promis că  se mută  anul acesta că  trebuia făcută  la 
prima rectificare, aşa aţi promis că  la prima rectificare veţi face 5,6,7 miliarde, sunt exact vorbele pe care le-aţi 
spus dumneavoastră, să  ne apucăm de treabă. Eu zic că  dacă  insistaţi şi avem bănuţii se va muta mult mai 
repede. 

D1 Primar Costin L.G—aveţi dreptate, vă  propun altceva: facem un amendament la rectificarea de acum să  
luăm de Ia Spital nişte bănuţi. 
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D1 Gavril C.S, consilier local —la Spital am spus clar, faceţi parte din echipa guvernamentală  de ce nu 
forţaţi să  îl ia Consiliul Judeţean i a doua zi facem rectificare şi luaţi toţi banii. 

D1 Primar, Costin L.G - domnul consilier credeţi-mă  că  este un parcurs destul de greoi, am avut discuţii 
cu domnul Preedinte al Consiliului Judeţean pe această  temă  tie i dumnealui că  parcursul acesta nu este 
foarte uor de parcurs. Cum se rezolvă  i eu sper ca luna aceasta în octombrie să  finalizăm acest proces. 

D1 Gavril C.S, consilier local - depinde numai de Guvern acum, nu? 
D1 Primar, Costin L.G - da, aşa este 
D1 Gavril C.S, consilier local —am înţeles mai nou că  tot dumneavoastră  aţi fi spus că  nu mai avem noi 

domnule nici o treabă  cu Spitalul de la Tecuci că  este a Consiliului Judeţean, până  nu se dă  acea Ordonanţă  de 
Guvern este a municipalităţii Spitalul. 

D1 Primar, Costin L.G - este o situaţie ca să  vă  spun sincer pe care legea nu a prevăzut-o, noi hotărârea 
de Consiliu Local o avem adoptată, este adoptată  şi a Consiliului Judeţean mai trebuie această  Hotărâre de 
Guvern el practic este pe parcurs de schimbare a administrării. 

D1 Gavril C.S, consilier local —domnul Preşedinte când a venit în şedinţă  atunci a spus clar până  nu avem 
Ordonanţa de Guvern nu pot investi un cent. 

D1 Primar, Costin L.G - aşa este, interesul nostru este să  iasă  această  Hotărâre de Guvern cât mai 
repede. 

D1 Gavril C.S, consilier local —depinde numai de dumneavoastră, sunteţi la guvernare deci depinde numai 
de dumneavoastră  şi când avem acea Hotărâre de Guvern a doua zi facem şedinţa şi banii îi dăm cui vreţi 

D1 Primar, Costin L.G - noi avem nişte bănuţi blocaţi acolo şi de asta v-am şi spus este o sumă  destul de 
mărioară  i puteam să-i mutăm şi astăzi, dar nu e nici o problemă  îi mutăm după  ce va apare Hotărârea. 

D1 Gavril C.S, consilier local —domnul Primar, punem şi răul în faţă  1-2% e posibil să  nu avem această  
Ordonanţă  de Guvern şi atunci avem nevoie de bani şi pentru investiţii şi la Spital că  este dezastru şi ştiţi şi 
dumneavoastră  ce se întâmplă  la Spital atăzi vorbind aşa că  avem nevoie să  investim şi acolo, în cazul în care 
nu vom avea acea Ordonanţă  de Guvern. 

-DlPrimar,--Costin L.G= 	perctădreptate.aşaeste,-nuesteceea ceneamfi-doiit-cu.toţii în-schimb. 
ştiţi şi dumneavoastră  că  am luat decizia împreună  să  facem acest transfer către Consiliul Judeţean pentru că  
altele sunt posibilităţile Consiliului Judeţean pe reabilitarea sistemului de sănătate din Tecuci. 

D1 Pascal R, consilier local —a doua problemă  la centură  din câte am înţeles, m-am uitat aşa un pic şi pe 
proiectul care a fost la licitaţie şi nu sunt prevăzute drumurile laterale. Ce se întâmplă  cu accesul la exploataţiile 
agricole? 

D1 Primar, Costin L.G - astăzi an făcut o adresă  către CNAIR cu privire la acest aspect semnalat de 
dumneavoastră  să  creăm câteva accese în şoseaua de centură. 

D1 Pascal R, consilier local —este diferenţa destul de mare. 
D1 Primar, Costin L.G - aşa este, ered că  se poate face o Notă  de comandă  suplimentară, în schimb nu 

cred că  vor da avizul cei de la drumuri şi de la Poliţie aici este o chestiune care ţine de viteza de deplasare 
D1 Gavril C.S, consilier local —să  ştiţi că  pe centura veche sunt aceste podeţe trebuie să  avem şi aici 

pentru că  agricultorii nu au cum să  intre. 
D1 Primar, Costin L.G - aşa este,am fost şi eu pe centură  şi am văzut stadiul lucrărilor. Mă  bucură  faptul 

că  se 1ucrea7  şi se lucrează  destul de bine, am discutat chiar săptămâna trecută  cu cei de la centură  şi mi-au 
spus că  sunt în procedura de a schimba acele ţevi au aşteptat să  recolteze agricultorii din zona Bălcescu pentru a 
putea intra pe zonele lor. Eu rămân optimist în privinţa faptului că  se va finaliza conform contractului undeva în 
luna a şasea 2022 pentru că  au avut termen un an de zile, dacă  nu chiar mai devreme. Am făcut această  adresă  
către CNAIR, eu sper ca în scurt timp să  vină  cu un răspuns, nu o să-i las aşa o să-i contactez şi eu personal să  
vedem dacă  reuşim să  facem câteva accese pentru drumurile agricole. 

D1 Gavril C.S, consilier local —domnul consilier spunea de aceste drumuri, fermierii nu le vor asfaltate 
cedează  şi de la ei 2-3 m şi să  bage o lamă  dintr-un capăt în altul şi două-trei intrânduri dacă  se poate aceasta 
este dorinţa fermierilor pentru că  nu au cum să  intre. 

D1 Primar, Costin L.G - vă  promit că  o să  discut cu CNAIR-ul şi cum am un răspuns vă  informez. Nu 
ştiu dacă  cei de la Poliţie vor da acceptul pe aceste intrânduri, vom verifica să  vedem dacă  se poate 

D1 Pascal R, consilier local —3 - mai ales pe zona Bălcescu mai mulţi fermieri au făcut nişte sesizări la 
Poliţia Locală  cu privire la furturile agricole, nu s-a luat nici o măsură. De acum campania este pe terminate, 
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anul acesta nu mai dar pentru la anul măcar. Nu este nici o Poliţie, nu patrulează  nimeni i nu se întâmplă  
absolut nimic. 

D1 Primar, Costin L.G - eu vă  spun că  am discutat dl Bejan de la Poliţia Locală, au trimis pentru prima 
dată  în ultimii ani i patrule pe câmp, dar din păcate dacă  îi trimiţi cu girofare clar pe aceia nu îi vezi pentru că  
fură  cu căruţa i dacă  s-au băgat într-un lan de porumb nu îi vezi, nu ştiu care este cea mai bună  variantă. 
Oricum o să  mai montăm aceste camere de filmat suntem în proces de montare a lor. Dacă  aveţi o idee spuneţi-
o şi pe aia o aplicăm, într-adevăr confirmă  ş  domnul Bejan că  au trimis patrule în fiecare noapte, dar fără  rost, 
la fel i pe zona Cernicari. 

D1 Gavril C.S, consilier local —ferrnierii spun altceva că  nu au văzut aceste patrule, este greu într-adevăr 
de prins. 

D1 Primar, Costin L.G - putem verifica GPS-urile de pe maşini. 
D1 Gavril C.S, consilier local —asta puteţi să  verificaţi dumneavoastră  
D1 Pascal R, consilier local —am vă.zut că  este scos la licitaţie pe sit-ul Primăriei un proiect Modernizare 

străzi Tecuci 1 7,9 1 5 km, etapa 2, lotul 2. Care este sursa de finanţare a acestui proiect?, am văzut că  scrie la 
sursa de finanţare fonduri bugetare. 

D1 Primar, Costin L.G - domnul Pascal tiţi că  fostul Consiliul Local a adoptat o hotărâre privind un 
împrumut local, împrumut local conform legislaţiei în vigoare dacă  nu am fi respectat acel aviz de la Comisia 
de Impruinuturi Locale riscam o penalitate de 2% care însemna undeva la şase miliarde care erau imputaţi 
Primarului, motiv pentru care am fost nevoiţi să  semnăm acest contract de finanţare şi să  mergem cu acest 
proiect mai departe. Banii pe care îi vedeţi dumneavoastră  acolo vor fi cei din această  finanţare rambursabilă, 
iar eu am încredere că  în urrna acestei licitaţii vom face economii substanţiale pe ceea ce înseamnă  atribuirea 
acestui proiect. Vă  aduc aminte că  în momentul în care am intrat Primar, în primele săptămâm, am anulat o 
licitaţie în care acest lot 2 era atribuit cu 99% din valoare, iar eu estimez că  acest lot 2 la această  nouă  licitaţie 
care se va face pe criterii corecte va ajunge undeva între 85 şi max. 90% din valoare. 

D1 Pascal R, consilier local —85% nu are cum să  ajungă  pentru că  această  licitaţie din câte văd eu aici 
suma .cstecută.pe..ca1apoduL...vechiL1icitaţii, dar preţurile .sunt-.asemănătoare. Nu puteţi-.compara anul 2020. 
când au fost scoase la licitaţie cu anul 2021 când ştiţi foarte bine că  preţurile la materialele au sărit foarte mult. 
Dacă  vine cineva cu 85% din valoarea estlmată  să  vină  cujustificări suplimentare cum a calculat acel preţ  

D1 Primar, Costin L.G - am avut o primă  licitaţie atribuită  pe str. Unirii, stradă  pe care de altfel se 
lucrează  la momentul acesta, str. Unirii care s-a adjudecat undeva la 85%, am mai avut un lot adjudecat tot cu 
vreo 85% din valoare, deci 99% cum am găsit în Primărie câiid am venit un alt lot care priveşte str. Ioniţă  
Hrisanti, Alecu Russo şi Mircea Vodă, ata înseamnă. . .repet este o estimare persona1ă  pentru că  eu nu am de 
unde să  ştiu ce pune X sau ce pune Y, dar tot ce este sub 90% asta înseamnă  15% din aceşti 30 milioane de lei 
înseanină  o economie de patru milioane cinci sute pe care îi vom redirecţiona către alt obiectiv de investiţii în 
funcţie de ce vom stabili împreună  aici. Pitru milioane cinci sute înseamnă  o sumă  foarte mare cred că  cu banii 
aceştia putem să  reabilităm tot traficul greu, adică  faţă  de ce am găsit când am venit aici când era contractul 
semnat/stabilit cu 99% şi 1-am anulat. 

D1 Gavril C.S, consilier local —domnul Primar sună  foarte frumos că  1-aţi anulat. Cum aţi anulat 
contractul? 

D1 Primar, Costin L.G - prin Dispoziţie domnul consilier 
D1 Gavril C.S, consilier local —dumneavoastră  ştiţi că  noi suntem împotriva acestui credit. Este un credit 

cu costuri foarte mari, sunteţi om de afaceri şi a-ţi avut linie de credit la societatea dumneavoastră, este un credit 
cu costuri foarte - foarte mari şi din cauza aceasta noi nu suntem de acord. Ştiţi că  am avut şedinţă  de Consiliu 
Local unde am revocat acest credit, dominul Borşan nu a trimis actele la Prefectură, parcă  suntem stat în stat 
aici, era obligat nu trebuia să  le semneze că  aşa a zis domnul Borşan că  este ilegal a spus că  nu le semnez dar 
le trimit, este obligat ca în termen de 1 O zile să  le trimită. Noi am facut o plângere penală  aşteptăm un răspuns, 
gândiţi-vă  că  noi nu suntem de acord peintru că  îndatoraţi oraşul şi vor plăti şi copiii şi nepoţii noştri domnul 
Primar. Suntem de acord şi vă  promit mergeţi la Banca Europeană  de Dezvoltare aduceţi un credit de aceeaşi 
valoare cu dobânzi aproape de zero. Sunteţi la guvernare puteţi deschide o uşă  acest credit va nenoroci oraşul, 
suntem vai de capul nostru de la o zi la alta oraşul acesta se îngroapă. O să  aveţi nevoie la tot ce se modifică  şi 
dacă  dumneavoastră  vă  încăpăţânaţi şi mergeţi mai departe, veţi avea nevoie de votul Consiliului Local şi nu o 
să-1 aveţi şi o să  iasă  un mare circ. Noi nu o să  votăm niciodată  şi când o să  se facă  bugetul la anul i trebuie să  
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îl treceţi la capitolul dobânzi nu vom fi de acord cu aa ceva. Încă  o dată  vă  zic că  îndatoraţi orau1, mergeţi la 
Banca Europeană  de Dezvoltare veniţi cu un cred de aceeaşi valoare dar cu dobânda aproape de zero i suntem 
de acord promitem că  îl votăm cu două  mâini. De ce nu aduceţi fonduri europene? PNDL acesta trei se dă  
drumul, de ce vreţi să  îndatoraţi?? 

D1 Primar, Costin L.G - săptămâna viitoare probabil vom face o şedinţă  extraordinară  în care vom 
aproba indicatori pentru acest temei, deci vom merge pe toate părţile. Cu privire la fondurile europene domnul 
Remus cunoaşte liniile de finanţare se deschid abia la anul, ghidurile probabil încep să  apară  de anul acesta i de 
anul viitor se dă  drumul la aceste finanţări. Ce vreau să  vă  asigur este că  toate liniile de finanţare 
deschise/disponibile pentru Tecuci vor fi accesate inclusiv acest PNRR care din punctul meu de vedere a fost 
greşit creionat şi foarte greu pentru că  am purtat discuţii la toate nivelurile posibile şi e o structură  foarte 
stufoasă  ea dă  foarte bine în acte dar de implementat va fi o mare problemă. Chiar astăzi citeam un articol în 
Viaţa liberă  cu privire la faptul că  inclusiv Consiliul Judeţean caută  un nou constructor pentru Muzeul de Arte 

Vizuale, deci vom avea probleme cu constructorii pentru aceste lucrări. Va veni un val cu foarte mulţi bani 
publici de investit în diferite obiective şi nu ştiu cu cine vom lucra, că  este o mare problemă. 

D1 Gavril C.s, consilier local —domnul Primar haideţi să  avem banii în primul rând şi după  aceea vom 
vedea cu cine vom lucra, eu zic că  se vor găsi şi constructori pentru că  avem constructori buni în zonă. 
Problema este încă  o dată  vă  rugăm renunţaţi la acest credit pentru că  sunt costuri enorme uitaţi-vă  pe el pentru 
că  sunteţi om de afaceri, nu este posibil să  fiţi de acord cu acest credit când acum doi ani strigaţi şi a-ţi fost 
contra acestui credit şi acum veniţi, nici nu ne-aţi întrebat, şi veţi avea nevoie de votul nostru. Incă  o dată  vă  
rugăm renunţaţi la el că  îndatoraţi Tecuciul şi vor plăti şi nepoţii şi copilul dumneavoastră, toată  lumea va plăti 
pentru că  este un credit care este foarte păgubos pentru Tecuci. 

D1 Primar, Costin L.G - în primul şi primul rând reiterez chestiunea că  eu în calitate de Primar trebuie să  
respect avizele şi toate autorizaţiile, faptul că  penalitatea de 2% era aplicată  municipalităţii... 

D1 Gavril C.S, consilier local —să  ştiţi că  este vorba de 6000 Ron nu e de ce spuneţi dumneavoastră, nu 
este aici doamna Ţăpoi şi am mai avut discuţia aceasta şi mai ales că  ne-aţi pus piedică  la acel... 
- 	D1 P-rimar,-CostinLG=estecle 2%dinvaloare, adicăşaseni1ioande1ei 

D1 Gavril C.S, consilier local —nu este din valoare. 
D1 Primar, Costin L.G - şase sute de mii de lei, adică  şase miliarde lei vechi penalitate care după  ce va 

veni Curtea de Conturi o vor pune în cârca ... 
D1 Gavril C.S, consilier local —doninul Primar, aţi spus că  aţi semnat firmă  la dumneavoastră  aceste 

contracte şi dacă  semnezi un contract te obligă  să  îl tragi?, plăteşti dobânzi atunci când se trage linia de credit. 
D1 Primar, Costin L.G - dumneavoastră  coniiindaţi partea de busniss cu partea privată, la dumneavoastră  

la firmă  cum şi la mine la firmă  când vroiam să  facem un credit ne scotoceam prin buzunare, ne făceam un plan 
să  vedem dacă  putem să  acoperim leasingul/creditul ce voiam să  facem şi mergeam înainte sau nu mergeam. 
Chestiunea este în felul următor în urma acestui credit s-a obţinut un aviz de la Comisia de aprobări a 
Imprumuturilor, pe baza acelei aprobări s-a schimbat datoria publică  a României şi nu ne putem juca cu luăm 
sau nu luăm 

D1 Gavril C.S, consilier local —domnul Primar acum trei luni de zile am convocat şedinţa extraordinară, 
am vrut să  revocăm acest.. . dumneavoastră  am înţeles că  nu aţi lăsat-o pe doamna Ţăpoi să  ne facă  raportul şi a 
făcut un referat şi a zis că-şi menţine raportul de anul trecut, deci acest credit se poate revoca mâine, dacă  
dumneavoastră  sunteţi de acord şi lăsaţi funcţionarii să  îşi facă  treaba, nu trebuie să  ne faceţi nouă  un serviciu 
trebuie să  îi lăsaţi să  îşi facă  treaba să  avem tot ce solicităm la mapă  raport şi aşa mai departe care sunt obligaţi 
ca în trei zile să-1 pună  la mapă  numai că  dumneavoastră  nu i-aţi lăsat să-şi facă  treaba şi în două  zile îl revocăm 
fără  nici un fel de problemă  şi încă  o dată  vă  spun mergeţi şi veniţi cu alt credit de aceeaşi valoare de la Banca 
Europeană  de Dezvoltare că  sunteţi la putere şi am înţeles că  se dau tot politic aceste credite la toate municipiile 
din ţara asta creditele de genul acesta nu au credite cu nişte costuri foarte-foarte mari. 

D1 Primar, Costin L.G - vă  promit că  mă  voi interesa ce înseamnă  Banca Europeană  de Dezvoltare şi voi 
veni cu o variantă  în faţa dumneavoastră. 

D1 Gavril C.S, consilier local —dar până  atunci vă  rog eu puneţi stop că  va fi un scandal mare şi în 
Consiliul Local, noi nu vom vota niciodată  deci la acest credit de ce aveţi nevoie noi nu vom vota. 

D1 Gavril C.S, consilier local —Domnule Primar, aţi semnat acum o lună  de zile nu mi-am notat data două  
contracte - un contract de consultanţă  cu firma Infinit în valoare de un miliard două  sute şaizeci şi mă  uitam şi 
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eu de curiozitate că  această  firmă  are un singur angaj at, are cifră  de afacere în anul 20 1 9 de 40 mii, patru sute 
milioane şi în 2020 are cifră  de afacere de 42000 i mai aveţi un contract de proiectare cu SC Motezuma în 
valoare de un miliard două  sute cincizeci care tot la fel are un singur angajat. Eram şi eu curios unde găsiţi 
aceste firme domnule Primar? 

D1 Primar, Costin L.G - în primul şi primul rând ar trebui să  vă  uitaţi pe contracte pentru că  aceste 
contracte sunt semnate la câştig 

D1 Gavril C.s, consilier local —nu, este încredinţare directă. 
D1 Primar, Costin L.G - aceste contracte chiar dacă  ele sunt pe suma pe care a-ţi spus-o dumneavoastră, 

suma se va plăti doar în cazul în care vom câştiga finanţarea. 
D1 Gavril C.S, consilier local —dar credeţi ce veţi câtiga cu aceste firme? Dumneavoastră  sunteţi un om 

trecut prin viaţă  i aţi facut business cu un singur angajat şi cu cifră  de afaceri prin care dumneavoastră  i-aţi 
făcut o plată  de trei ori mai mare decât cifra lui de afaceri, nu ştiu dacă  aţi făcut plata dar eu nu aş  semna 
niciodată  aşa ceva. 

D1 Primar, Costin L.G - ceea ce spuneţi dumneavoastră  este eronat cu plata, eu vreau să  vă  spun că  
putem să  verificăm împreună  când vreţi dumneavoastră  aceste contracte şi o să  vedeţi că  sumele acestea se 
plătesc doar în cazul în care vom obţine finanţare. In cadrul acestor finanţări, vorbim despre finanţări pe 
administraţia fondului de mediu, toate aceste sume sunt deductibile din această  finanţare, deci practic Consiliul 
Local şi Primăria nu va avea costuri în ceea ce înseamnă  această  obţinere de fonduri. Se plăteşte firma la câştig, 
nu plătim banii înainte. 

D1 Grama F.I.,consilier local —vroiam să  spun şi eu câteva cuvinte vizavi de situaţia străzilor din oraş  sau 
lipsa acestora mai bine spus. Ştiţi cu toţii că  urme7.  să  vină  sezonul rece, o să  vină  ploile poate şi ninsorile şi 
atunci probabil că  ne vom scufunda la propriu în aceste străzi, probabil vom vedea iar la televizor aşa cum a fost 
şi ultima oară  când a plouat mai zdravăn în oraş  şi vroiam să-1 întreb pe domnul Primar, pentru că  ne-a spus 
ultima dată  că  avem în Primărie un serviciu de Monitorizare, eu nu am văzut pe nimeni în oraş  de la acest 
serviciu şi chiar nu putem face nimic? Din câte ştiu urmează  să  fie sparte şi Gh. Petraşcu şi 1 Decembrie, deci 
ompargeiu1time1e.două str.ăzi pe care putemcir.cula.laora actuală.. Ce-o-să-se-întâmple? -._ 

D1 Primar, Costin L.G - cu privire la Serviciul de Monitorizare aici puteţi să-1 întrebaţi pe domnul 
Viceprimar care şi dumnealui este într-un grup de monitorizare cu privire la existenţa acestui serviciu în Tecuci, 
dacă  el există  sau nu există, dacă  funcţionează  sau nu funcţionează. Eu vă  spun că  există  şi funcţionează, sunt 
într-adevăr mari probleme cu lucrările de la această  firmă  Rotary pe care le ştim de atâta timp ceea ce e bine să  
le ştie toţi tecucenii şi dumneavoastră  este că  noi înainte de anul 20 1 8, dacă  spun bine, am avut un Regulament 
de intervenţie pe căile publice, un Regulament care prevedea ca toţi operatorii de utilităţi care intervin şi sparg 
domeniul public/străzi! trotuare să  depună  nişte garanţii pentru a putea fi traşi la răspundere cei care sparg. 
Numai că  ce credeţi?, Vă  întreb pe dumneavoastră  dragi consilieri: Cine credeţi că  a abrogat acest Regulament?, 
vă  spun eu consilierii locali PSD din fosta legislatură, chiar nu vreau să  mai vorbesc de vechea moştenire dar 
trebuie să  ştim cu toţii că  dacă  astăzi pătimim ceva din cauza celor de la Rotary este şi din cauza noastră  sau a 
celor care au fost înaintea dumneavoastră  aici în Consiliul local, pentru că  noi dacă  aveam acel Regulament cei 
de la Rotary erau obligaţi să  plătească  nişte sume cu titlu de garanţie, ori în condiţiile în care ei nu-şi făceau 
treaba bine din acele garanţii ne apucam noi să  refacem acele drumuri. Ce credeţi că  putem face astăzi?, nu 
mare lucru de asta băieţii fac ce vor. Mai este o problemă  şi cu preluatul amplasamentului, era normal să  se 
predea amplasamentul acesta, şi am mai discutat treaba asta, una/două  sau calupuri de trei —patru-cinci străzi să  
spunem... 

D1 Gavril C.S, consilier local —dar aţi semnat şi dumneavoastră, domnule Primar, aţi semnat şi 
dumneavoastră  acum străzi pe care lucrează  

D1 Primar, Costin L.G - poate faceţi o confuzie, eu nu am semnat absolut nimic în ceea ce înseamnă  
contract de. .. 

D1 Gavril C.S, consilier local —toate străzile erau semnate de vechiul Primar? 
D1 Primar, Costin L.G - dacă  îmi aduceţi semnătură  de a mea pe contractul între Rotary şi Apă-Canal 

Galaţi eu mâine îmi dau demisia şi plec de aici. 
D1 Gavril C.S, consilier local —problema este că  trebuie să  găsiţi soluţia să-i strângeţi cu uşa pentru că  nu 

au indicatoare, sapă  lasă  aşa aveţi Poliţia Locală, aveţi Poliţia Naţională  trebuie să-i strângeţi într-un fel nu se 
poate aşa ceva, cu binişorul trebuie să  găsiţi ceva. 
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D1 Primar, Costin L.G - vă  fac următoarea propunere, vă  invit alături de mine, facem o echipă  să  
mergem şi să  discutăm cu ei. 

D1 Gavril C.s, consilier local —mergem fară  probleme, de luni mă  sunaţi i eu merg fră  nici o 
problemă. 

D1 Ursulică  C, consilier local - există  între Consiliul Judeţean o corespondenţă  cu Primăria Tecuci 
privind realizarea şoselei de centură  Cuza Vodă  - Ţigăneti. Sunt oarecum întârziate ceva la noi la Primărie. 

D1 Primar Costin L.G. —eu am purtat o discuţie cu domnul Preedinte al Consiliului Judeţean şi am ajuns 
la ideea de a încerca să  construim cu ajutorul Consiliului Judeţean prin următorul exerciţiu de fonduri europene 
prin POR o centură  la Municipiu Tecuci care pleacă  din zona Cemicari şi ajunge în rondul de la Munteni. 
Această  centură  trece în mare suprafaţă  pe terenurile noastre, ale Consiliului Local, este vorba despre păşuni. Pe 
zona respectivă  am urgentat şi am obţinut finanţare gratuită  de la OCPI pentru intabulare gratuită, astăzi am 
sunat pe responsabilul de acest proiect şi mi-au spus că  din 1 7 tarlale s-au măsurat 5 tarlale, deci suntem şi îi 
presăm pe cei care fac măsurătorile să  intabuleze cât mai repede acest teren pentru a-1 putea să  predăm către 
Consiliul Judeţean. Am avut o întâlnire cu cei de la Consiliul Judeţean chiar am fost şi pe teren, am văzut 
terenul şi ne-am uitat pe unde trece le-am dat şi câteva schiţe de propuneri pe unde să  treacă  această  centură  şi 
sper eu ca în momentul în care se deschide acest POR anul viitor să  devenim eligibili cu acest proiect şi facem 
toate demersurile pentru a urgenta acest lucru numai că  sunt chestiuni care merg un pic mai greu decât ne-am 
dori 

D1 Voinea I., consilier local —revin la discuţia pe care a avut-o domnul Primar un pic mai devreme 
privind efectuarea străzii Unirii cu 85% din valoarea contractului, s-a atribuit cu 85% contractul este în derulare 
dar nu este nici o garanţie că  până  la sfârşitul efectuării lucrărilor o să  rămână  tot 85% şi se poate trece de 
valoarea aceasta. Referitor la pilonul 2 în care spuneaţi că  avem 1 7,4 km nu avem de nicăieri garanţia că  
rămânem la 85% până  la finalizarea contractului s-ar putea să  depăşim şi suma de 30 miliarde. 

D1 Primar, Costin L.G - nu avem garanţie v-am spus ce estimez eu personal 
D1 Pascal R, consilier local —dacă  o să  aplicăm standardele de cost care se aplică  la Anghel-Salinii cu 

___-cele-aprobate o să  vedeţicăeste-distanţă  mare,-adică-sunt-mult subestimate-aceste-lucrări. 
D1 Gavril C.S, consilier local —domnule Primar, ultimul strat pe Cuza Vodă  când se toarriă? 
D1 Primar, Costin L.G - săptămâna aceasta toarnă  stratul doi, s-a întârziat un pic din cauza faptului că  nu 

am acceptat capacele de canalizare cele vechi pentru că  nu erau de calitate şi am rugat constructorul să  vină  cu 
altele calitative 

D1 Grama F.I.,consilier local —vizavi de proiectul de la stadion ce ne puteţi spune pentru că  într-o şedinţă  
anterioară  ne-aţi spus că  urmează  de săptămâna viitoare... 

D1 Primar, Costin L.G - când eram în şedinţă  am primit de la constructor fotografii de la locaţie, astăzi 
au fost cu topometristul de au trasat amplasamentul acestui obiectiv, mâine mă  voi găsi cu ei la faţa locului 
pentru a bate în cuie cum este trasat şi de luni am înţeles că  încep propriu-zis săpăturile. 

D1 Miron C.N., consilier local - domnul Primar cine răspunde despre stadiul actual al Planului de 
Mobilitate Urbană  Durabilă  şi care este termenul de predare a acestei documentaţii către beneficiar? 

D1 Primar, Costin L.G - la Planul de Mobilitate Urbană  Durabilă  probabil aţi văzut că  săptămâna trecută  
s-au facut nişte anchete de circulaţie în Tecuci în care atât bicicliştii, cât şi pietonii dar mai ales conducătorii 
auto au fost traşi pe dreapta pentru câteva minute de cei de la Poliţia Locală  şi cei de la Poliţia Rutieră  pentru a 
completa aceste anchete de deplasare. Ori, în urma acestor anchete care s-au facut vor centraliza aceste date şi 
în luna octombrie teoretic ar trebui să  fie gata acest Plan de Mobilitate Urbană  Durabilă. In aceeaşi măsură  se 
lucrează  şi la Strategia Integrată  de Dezvoltare a Municipiului Tecuci, există  un chestionar pe care 1-am 
popularizat în mediul online şi la care aş  avea rugămintea să  ne ajutaţi şi dumneavoastră  cu completarea cât mai 
multor astfel de chestionare pentru a se strânge cât mai multe date relevante cu privire la Municipiul Tecuci. 

D1 Miron C.N., consilier local - Mulţumesc! Pentru răspuns domnul Primar, personal am răspuns la acest 
chestionar online, partidul Uniunea Independentă  pentru Tecuci prin membrii săi au reacţionat au răspuns şi au 
făcut propuneri, aşteptăm acum. A doua interpelare, prin Ordinul 5154/30.08.2021 a ministerului 
Învăţământului s-a decis reducerea membrilor din cadrul Consiliului de Administraţie a unităţilor de învăţământ 
din Municipiul Tecuci. In unităţile de învăţământ erau 13 membri şi vor fi în continuare doar 9. 
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D1 Primar, Costin L.G - ne-au venit solicitări de Ia şcoli i săptămâna viitoare când presupun că  vom face 
o extraordinară  vom veni i cu această  chestiune, foarte important de reţinut este că  FEG-ul trebuie introdus pe 
reţeaua de co1arizare 2022-2023. 

D1 Radu V., consilier local - aici aş  mai avea de adăugat dacă  îmi permiteţi, suntem în preajma 
organizării concursului pentru directori, trebuie să  grăbim desemnarea acestor membri ai Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie deoarece unul dintre membrii Consiliului Local va face parte din evaluarea 
dosarului noului director la partea de interviu. 

D1 Primar, Costin L.G - nu ştiu dacă  vor face parte, eu am alte informaţii. 
Se trece la punctul 4 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.114/15.09.2021 privind coinpletarea 

Comisiei de specialitate nr.1Studii, prognoze econoniice-sociale, buget finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului şi a Comisiei de specialitate nr. 2 Organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
nionumentelor istorice i de arhitectură  ale Consiliului local Tecuci. 

D1 Preşedinte de edinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  sunt intervenţii? 
Nu sunt intervenţii. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- supun la vot propunerea pentru Comisia nr. 1 cu dl Radu George 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- supun la vot propunerea pentru Comisia nr. 1 cu dl Sandu Alecu 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
D1 Miron C.N., consilier local - supun la vot propunerea pentru Comisia nr. 2 cu dl Voinea Ionuţ  
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile de mai sus. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
Se trece la punctul 5 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 123 /20.09.2021 privind rectificarea 

bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de 
_-investiţii-publice pe-grupe-deinvestiţii şi sursede-finanţareal-U.A.T.Municipiului-Tecuci, pe-anul-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 înregistrează  unanimitate(1 9) voturi pentru 
Se trece la punctul 6 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 127/22.09.2021 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 Ia Societatea PIEŢ  PREST TEC S.R.L. 
TECUCI. 

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 înregistrează  unanimitate(19) voturi pentru 
Se trece la punctul 7 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 124 /20.09.2021 privind modificarea 

anexelor la H.C.L. nr. 58/ 27.05.2021 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al 
Municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie-decembrie 2021. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- dă  citire proiectului de hotărâre.Dacă  la acest proiect sunt 
intervenţii? 

D-na Paraschiv M.M., consilier local -aşa eum ştie şi domnul Secretar eu în comisie am votat împotriva 
acestui proiect, dacă  voi primi acum explicaţiile pe care nu am reuşit de altfel să  le primesc probabil îmi voi 
schimba votul. Voiam să  îl întreb pe colegul nostru -pe domnul Pelin- care ştiu că  este coorganizator al 
Festivalului Internaţional al Aforismului de ce a avut nevoie faţă  de anii anteriori, eând acest festival avea un 
buget de 4000 lei, de ce am mai avut nevoie de încă  6000? Ajungem la 10000 lei un festival unde ştim că  
participă  un număr restrâns de persoane, nu a ştiut nimeni să  ne explice de ce şi noi atunci când aprobăm trebuie 
să  ştim şi de ce pentru că  este vorba de o sumă  destul de mare. 

D1 Pelin D.E, consilier local - cu mare drag vă  răspund deşi ar trebui să  vă  răspundă  dl Vasile Ghica care 
este preşedintele festivalului, dar pot să  vă  dau câteva date de acest festival. Cererea pe care a facut-o dumnealui 
în luna a asea era în acea perioadă  în care pandemia nu mai exista în România, la mare erau foarte multe 
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persoane şi am litat hotăiirea atunci la Tecuci să invităm mai multe persoane din viaţa literară/artistică a 
Romtinici şi chiar de peste hotare. Mare parte din scriitorii care vin la noi la Tecuci la acest festival sunt din 
zona Arad, Oradea, Satu-Mare şi atunci trebuie să plătim măcar transportul, iar scriitorii care vin sunt foşti 
profcsori univershari care nu,aupensii extraordinare şi pentru ei contează... De obicei mai erau şi sponsori care 
cotizau permanent la festival, dar datorită pandemiei sponsorii au cam dispărut." 

D-na Paraschiv M.M., consilier local -"vreau să-1 intreb pe domnul Zota - spuneţi-mi vă rog, la activitatea 
Ziva Mondială a Educaţiei s-a renunţat de tot 'in cuanttu-n de 40 mii lei. Nu am ştiut in ce constau acei bănuţi, de 
ce nu se mai face şi avem nevoie un pic de ajutorul dumneavoastră." 

Dl Zota B., reprezentant Serviciu Comunicare —"pentru acea zi era prevăzută o activitate de premiere a 
a elevilor tecuceni care au obţinut premii la olimpiade naţionale sau internaţionale, am luat legătura 

cu Inspectoratul $colar Judeţean şi mi s-a transmis că în anul şcolar 2020-2021 nu au avut loc olimpiade 
şcolare." 

Nu mai atint intervenţii. 
Sesupuneia vot proiectul de hotărâre. 
Se tnregistrează unanimitate(19) voturi "pentru 
Se titCp 1a punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 120/17.09.2021 privind Organizarea 

structuiI 	jiţcrvenţie ln situaţii de urgenţă cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci şi 
echipe alc90#4orl1or economici din subordinea Consiliului Local Tecuci 

Di Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotăr' âre."Intervenţii aici? 

Se 	.1_ . vot proiectul de hotărâre. 
Se 
Se 	puhctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 118 /16.09.2021privind modificarea 

compenehtd1 totfilidei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, 
convenaWle!  .de neeiţaltate, de serviciu precum şi a celor construite prin A.N.L.. 

Di 	•"- • Ateda.şedinţă,Miron_C,N.—dă citire proiectului.delotărâre.-"Aici vă-rog-propunere???- » 
Pi,,coisi1ierIocaI 2)propun pe domnJVieep-i3inar-Drăgan 0.C." 

Nuuit alte propuneri. 
Se 	pun 1a vot propunerea ca din comisie să facă parte domnul Viceprimar. 

tr**filtrează tmanimitate voturi "pentru" 
$0 siOne la vot proiectul de hotărire. 
Se tliteiţistrează unanimitate(19) voturi "pentru" 

trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 122/ 20.09.2021 privind aprobarea 
trgn$iIj.rII tn folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe — ANL, a terenului situat în 

str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, In suprafaţă de 3.618 mp., identificat conform CF nr.115466. 
' 	Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt aici intervenţii?" 

sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistreaz71 unanimitate(19) voturi "pentru" 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 115/16.09.2021 privind transmiterea 

fără plată a unui autoturism — Dacia Logan, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către 
Poliţia Locală a Municipiului Tecuci 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt intervenţii?" 
D1 ampanu T., consilier local —"domnule Primar, şi luaţi-o in spirit de glumă ar trebui 	dotăm pe 

domnii de la Poliţia Locală cu o bicicletă gratuită, să le mai luăm din maşini sau să le aibă acolo, sunt de acord, 
să o donăm Poliţiei Locale dar să stea la păstrare şi să meargă şi pe jos." 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate(19) voturi "pentru" 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.121/20.09.2021 privind atestarea 

apartenenţei unor imobile — drumuri de exploatare, la domeniul public al Municipiului Tecuci 
D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt intervenţii?" 
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Nu sunt intervcnlii.  
Se supune la vot proicctu I de hotărâre. 
Se inregistrează unan i m i tate voturi "pentru" 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 116 /16.09.2021 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. 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt intervenţii aici?" 
D1 Gavril C.S, consilier local —"domnul Primar, o rugăminte la dumneavoastră, haideţi că aţi spus că facem 

o extraordinară săptăr" nâna care vine, vă rog frumos proiectul nr. 13 şi proiectul nr. 17 să-1 retrageţi de pe 
ordinea de zi pentru că sunt probleme foarte mari i am mai discutat cu dumneavoastră acum o lună de zile, v-
am spus că nu ştiam exact suma, dar acum m-am speriat este vorba de aproximativ şase miliarde, bani care sunt 
Incasaţi pe avansuri şi nu s-a făcut absolut nimic. Trebuie să găsim o soluţie negru pe alb unde dăm banii, cum 
dăm banii pentru că ceea s-a intârnplat cu Spaţiile Verzi aşa se va intâmpla cu Societatea de la Piaţă. Nu putem 
să dăm aşa ceva fără să vedem exact de unde finanţăm chestiile acestea." 

D1 Primar, Costin L.G — "la punctul 13 este vorba de preluarea In administrarea Primăriei şi de altfel 
suntem organizaţi acum să preluăm parcurile, nu are nici o legătură. Cu privire la ce aţi spus dumneavoastră 
intr-adevăr trebuie făcută o analiză" 

D1 Gavril C.S, consilier local —"haideţi lăsaţi-1 două minute să vedem..." 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 119/16.09.2021 privind predarea cătra 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Invest1ţ11 
"C.N.I. " S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de invastiţli 
Proiect pilot — "Construire creşă medie". 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt Intrebări/intervenţil?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 	-- 
Se Inregistrează. unanimitate(19) voturiperitru" 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 126/22.09.2021 privind Inelfirlaraa 

terenului arabil aflat 1n proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci in anul 2022. 
D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt Intrebări/intervenţli i& 

acest proiect?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate(19) voturi "pentru" 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 125/22.09.2021 privind aprobaran 

concesionării directe a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat tn 
str. Carol I, CF 115451 

D1 Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Daca sunt aici intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate(19) voturi "pentru" 
D1 Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.- revenim la 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 116 

/16.09.2021 privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiuno, 
caietului de sarcini i contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public 
şi privat — Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci S.R.L. 

D1 Gavril C.S, consilier local —"cu aceeaşi rugăminte, haideţi să îl lăsărn pentru săptămâna care vine pentru 
că este normal să chemaţi şi directorul de la Piaţă, haideţi să vă spun de ce are treabă pentru că daţi toate 
bunurile către Primărie Insă poate mai are nevoie de o maşină de tuns iarba..." 

D1 Primar, Costin L.G — "sunt ale noastre le luăm inapoi." 
D1 Gavril C.S, consilier local —"aţi văzut ce dezastru este 1n Cimitir?, poate este nevoie să mai lăsăm o 

mătură, zic i eu, dar toate le-aţi transferat către Primărie, Insă au o gaură de şapte miliarde. Le lăsărn săptămâna 
care vine chemărn şi directorii şi ne Intâlnim ca să găsim o soluţie comună." 
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Dl Primar, Costin L.G — "domnul Secretar notaţi vă rog că retrag proiectul 13 şi 17 de pe ordinea de zi". 
Punctul 17 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.128/22.09.2021 privind aprobarea modificărfi 

Organigramei i a Statului de Funcţii ale Societăţfi Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi S.R.L. 
Tecuci — a fost retras 

Se trece la punctul 18 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 117/16.09.2021 privind vânzarea 
dreptului de proprietate al acţiunilor deţinute de U.A.T. Tecuci la CALORGAL S.A. Galaţi 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Intervenţii?" 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate (19) voturi "pentru" 
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 113/06.09.2021 privind desemnarea 

reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea 
COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului 
VOINEA IONUŢ. 

Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- dă citire proiectului de hotărâre. "Aici vă rog propuneri." 
Dl Viceprimar, Drăgan 0.C. — 1.1 propun pe domnul Apostol Adrian" 
Nu mai sunt alte propuneri 
Dl Preşedinte de şedinţă, Miron C.N.-" rog propuneri pentru comisia de numărare a voturilor" 
Dl ampanu T, consilier local —tot vechea comisie: Drăgan 0.C., dl Grama F.I şi dl Pelin E.D. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot comisia de numărare voturile formată din: dl Drăgan 0.C., dl Grama F.I şi dl Pelin E.D. 
Se trece la vot secret. 
Dl Viceprimar, Drăgan O.C. — "In unna numărării voturilor s-a constatat că din 18 voturi valabil exprimate 

s-au Inregistrat 16 voturi "pentru" şi 2 "Impotrivă" şi 1 vot "anulat"(dna Dumbravă fiind online nu votează 
votul fiindu-i anulat) pentru dl Apostol Adrian". 

Dl_Preşedinte_de_şedinţă, 	 supun la_vot_durata-desemnării 	să fie 	de 2(doi) 
ani. Cine este pentru?" 

Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate voturi "pentru" 
Dl Preşedinte de şedinţă,Miron C.N.- "Stimaţi colegi, domnule Primar declar Inchisă şedinţa Consiliului 

Local de astăzi şi vă doresc: 0 zi bună 1n continuare!" 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedintă, 	 Secretar General al U.A.T., 
Cosmin — Niccpjae Miron 	 George Lucian Borşan 
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