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PROCES — VERBAL 
SEDINŢA ORDINARĂ  

25.11.2021 

incheiat astăzi, 25.11.2021, in cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care are 
loc la Casa de Cultură  a Municipiul Tecuci,Sala Studio - ora 16 °°. 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este inregistrată  audio-video. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Costatin — "Bună  ziva dragi colegi si invitaţi incepem lucrările şedinţei 

ordinare de astăzi 2511.2021 ora 16.00 i rog pe domnul Secretar General să  facă  prezenţa. 
Dl Secretar General, Borşan George — Face prezenţa in ordine alfabetică  astfel: " airzu S.- prezent; 

ampanu T. — prezent; Drăgan 0.C. — prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; 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 G.B.- prezent, Radu V. — prezent; Sandu A.-
prezet,Susanu B.B. — prezent, Ursulică  C.- prezent şi Voiea I.- prezent." 

Din 19 consilieri locali in funcţie, 19 sunt prezenţi, domrxule preşedinte. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin — " 0 să  dau cuvântul domnului Primar pentru a da citire 

ordinii de zi." 
Dl Primar — dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 1316/ 19.11.2021, cu următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de indată  din: 18.11.2021. 
2. Proiect de hotărâre nr. 160/15.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind normele pentru 

lucrările tehnico-edilitare care se execută  pe domeniul public/privat al Municipiului Tecuci. 
3. Proiect de hotărâre nr. 161/16.11.2021 privind completarea H.C.L. nr.153/29.08.2018 — stabilirea 

consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele i utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul 
Tecuci. 

4. Proiect de hotărâre nr. 162/17.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzand solicitanţii indreptăţiţi să  
primească  locuinţă  socială  In anul 2022. 

5. Proiect de hotărâre nr. 163/17.11.2021 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente 
locuinţelor realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate 

6. Proiect de hotărâre nr. 164/17.11.2021 privind atestarea apartenenţei unui imobil — teren la domeniul 
privat al Municipiului Tecuci. 

7. Proiect de hotărâre nr. 165/18.11.2021 privind modificarea i completarea Hotărârii Consiliului Local 
Tecuci nr. 174 din 29.12.2016. 

8. Proiect de hotărâre nr. 168/18.11.2021 privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de 
"invăţă.mânt preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2022-2023. 

9. Informări, interpelări, petiţii. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin — "Aşa cum am stabilit anterior vă  propun ca punctul 9. 

Informări, interpelări, petiţii să-1 discutăm după  adoptarea procesului-verbal al şedintei anterioare apoi vom 
discuta celelalte probleme. " 

Se supune la vot ordinea de zi 1n forma propusă. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin — punctul 1 al ordinii de zi:"Adoptarea procesului — 

verbal al şedinţei extraordinare de indată  din: 18.11.2021." 
Dl.Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin.- dă  citire primului punct. 
D1. Pascal R — " Domnule Secretar nu trebuie să  ne abţinem cei care nu am fost la şedinţa anterioara? " 
Dl Secretar General, Borşan George — "Da, trebuie să  se abţină." 
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Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare de indată din: 18.11.2021. 
Se inregistrează 14 voturi „pentru"şi 5 abţineri — ( dl.Radu V, dl.Istrate D., dl.Miron C.N., dl.Grama F.I şi 

dl.Pascal. R.) 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Informări, interpelări, petiţii. 
Dl.Padure A.L. — " Domnule Primar acum o lună am aprobat la rectificarea bugetară 40.000 lei pentru 

achiziţii de calculatoare pentru Scoala Gimnazială Elena Doamna, problema este că nici până astăzi nu au fost 
primiţi aceşti bani, copiii stau tot câte 2-3 la un calculator în condiţii pandemice şi este destul de riscant. 

Banii au fost alocaţi de Consiliul Local, nu cunosc insă procedura de distribuire a acestora şi de ce nu au 
fost distribuiţi." 

DI.Primar — " Voi verica si voi vedea care este statusul acestui aspect şi cum vom putea reglementa această 
situaţie. " 

DI.Pascal R. — " Referitor la achiziţia celor patru autobuze, de ce aţi ales această marcă ? " 
Dl.Primar — " in urma licitaţiei publice făcute nu a fost decât un singur participant." 
DI.Pascal R. —" Ca şi criteriu de atribuire a fost pretul cel mai mic? " 
Dl Primar — " Nu ştiu să vă spun, nu aş vrea să greşesc, dar la bănuţii pe care îi avearn prea multe variante 

pe piaţă nu erau. Interesul nostru este ca in cel mai scurt timp Compania de Utilităţi Publice să intre în a 
"opeara " acest serviciu de transport, eu sper ca de la 1 ianuarie C.U.P.-ul să poată „opera" acest transport , insă 
sunt o serie de demersuri pentu a ajunge acolo. Sunt chestiuni care nu ţin efectiv de noi, s-a dat un anunţ în Joue 
de fosta administraţie, acum ceva timp în urmă, acum 1 an pentru atribuire competitivă pe transportul public de 
persoane iar acum noi facem o atribuire directă. " 

Dl.Gavril C.S. — "Acel anunţ a fost făcut până la sfârşitul lunii mai domnule Primar, de ce le lăsaţi 
intotdeauna pe ultima sută de metri ? " 

DI.Pascal R. — "Să verificaţi un singur aspect, să fiţi sigur că aveţi banii la Primărie pentu că în 
documentaţia de atribuire scrie că este cu clauză suspensivă acel contract până la identificarea banilor şi 
aprobarea în Consiliul Local, este clauză care este apărută in caietul de sarcini. " 

DI.Primar — " Nu mai stiu când dar am votat impreună acea rectificare bugetară este posibil să fi demarat 
inainte anunţul de a face noi rectificarea, verific şi o să vă comunic. " 

DI.Gavril C.S — "Poate noi nu am fost prezenţi la acea rectificare." 
D-na Paraschiv M.M. - " Trei probleme scurte, prima: dacă s-a reuşit să se achiziţioneze instalaţiile 

necesare iluminatului festiv, a doua problemă: deşi parcarea de al Scoala nr.10 ne prinde foarte bine, tot se mai 
blochează traficul acolo, vă rugăm să trimiteţi acolo în jurul orei 12 un echipaj al Politiei locale. Şi a treia 
problemă: ştiu că s-au alocat bani pentru Târgul de Crăciun cu siguranţă cetăţenii noştri sunt curioşi dacă mai 
organizaţi sau nu Târgul de Crăciun anul acesta. " 

Dl.Primar — " Cu privire la achiziţia iluminatului aşa cum am stabilit anul trecut am făcut o achiziţie de 
150.000 — „treceri stradale"şi le-am achiziţionat ca să fie ale noastre în schimb jumătate de achiziţie rămâne de 
inchiriat, pentru că aceste beculeţe trebuie montate şi demontate de cineva şi costă. " 

Dl.Gavril C.S — " Deci anul acesta cât ne costă domnule Primar? " 
Dl.Primar — " 30.000 lei cu totul, domnule consilier. " 
DI.Gavril C.S — " Deci 3 miliarde lei si dacă tot ne costă 3 miliarde lei vechi, o sumă foarte mare de ce nu 

le dăm drumul de la 1 decembrie, toate municipiile le vor aprinde de la 1 decembrie. " 
DI.Primar — " Interesul este să le avem montate până pe data de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, pentru 

că de Sfântul Nicolae, în cele mai multe municipii se aprinde iluminatul festiv. Cu privire la Şcoala nr.10 voi 
vorbi cu cei de la Poliţia locală să vedem ce putem face acolo, este foarte complicat cu cei care nu respectă 
regulile. Iar in privinţă Târgului de Crăciun, nu am chelttt nici un bănuţ în ceea ce priveşte organizarea acestuia, 
pentru că incă este o incertitudine cu privire la posibilitatea desfăşurării unor activităţi, suntem în discuţii cu un 
organizator să vină cu nişte food - truck-uri pe str.Republicii, să facem acolo zonă de promenadă, doar dacă ne 
va permite legislaţia şi să avem un real veni/profit. " 

DI.Gavril C.S. — " Domnule Primar cine a semnat contractul de credit cu EximBank de 30 miliarde lei? 
De ce aţi semnat acest contract de imprumut, pentru că nu era semnat acest contract. " 

Dl.Primar — " Faceli in scris şi o să vă răspund. Subiectul acesta 1-am mai discutat, juridic vorbim de o 
penalitate de 2% care inseamnă undeva la 6 miliarde lei vechi care trebuie achitată. " 
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DI.Gavril C.S. — " Se plătreşte 6000 de ron/an, 60 milioane lei vechi, domnule Primar. Când ne intâlnim 
să discutăm acest credit? " 

Dl.Primar — " Săptămâna viitoare ne vom Intâlni şi o să vă explic cu legea in faţă, nu avem ce face. " 
Dl.Gavril C.S — "Aţi promis tecucenilor că veţi pune punct acestui contract de imprumut păgubos, toate 

municipiile au semnat contracte de credit cu Banca Europeana de Dezvoltare unde sunt dobânzi aproape de 
zero" 

D1 Miron C.N. — "În şedinţa ordinară din luna septembrie a acestui an am avut o interpelare referitoare la 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, dumneavoastră atunci ne-aţi spus că estimaţi că acesta va fi incheiat in 
luna noiembrie, in ce stadiu se află asfăzi? A doua problemă dependentă de prima, tot la inceputul lunii 
septembrie, la inceput de an şcolar am avut o intâlnire la comisia pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice, noi atunci am stabilit un set de măsuri pe care 1-am scris intr-un proces-verbal, câte din aceste măsuri au 
fost puse in practică căci observăm cu toţii că pe tronsonul strazii 1 Decembrie 1918 de la Transformator spre 
A.N.L. —uri sunt mari probleme cu fluidizarea circulaţiei." 

Dl.Primar — " Referitor la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, acesta este incă in lucru, nu am luat 
legătura cu furnizorul acestui plan, o să vedem când se estimează predarea acestui document, probabil că In 
următoarea perioadă va fi predat. Cu privire la setul de măsuri pe care 1-am luat impreună cu privire la 
fluidizarea traficului, am trimis solicitări/avizul Poliţiei rutiere, 1nsă de la Poliţia Rutieră Galaţi au venit nişte 
erori pe care incercăm să le remediem cu cei de la Poliţia Rutieră, acesta este motivul pentru care nu s-au 
implementat aceste măsuri. " 

Dl. Viceprimar Drăgan.O.C. — " Trebuie să găsim o soluţie pentru câini să-i mutăm, de asemenea trebuie 
avută 1n vedere organigrama la C.U.P, Piete Prest Tec, tarife, ne mai trebuie o maşină la C.U.P trebuie să 
găsim soluţii." 

D1 Leonte I — " Referitor la maşinile de la C.U.P., trebuie făcută o analiză privitoare la ce a gândit fostul 
director şi fosta administraţie. S-a refuzat a se mai face acele intervenţii în termenul de garanţie şi service-ul 
unde trebuia făcut, nu s-a urmărit incărcarea gunoiului la capacitatea proiectată şi au fost foarte multe intervenţii 
şi reparaţii făcute datorită excesului de greutate şi a exploatării necorespunzătoare. Va spun că in România se 
imporfă astfel de maşini, cu o vechime de 10-15 ani, sunt puse in funcţiune şi funcţionează. La noi se cumpără 
maşini noi, iar după câteva luni incep reparaţiile." 

DI.Primar — " Cu privire la câini vreau să demarărn o procedură de vânzare a fierului vechi de la Unitatea 
e o stivă acolo destul de mare şi lemnele...nu ştiu exact care este procedura, o să vorbresc cu cei e la 

Serviciul Patrimoniu." 
Dl.Viceprimar Drăgan.O.0 — "Putem face şi o comisie la nivelul Consiliului Local, să mergem cu un 

microbuz să vedem tot ce este acolo. " 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărăre nr. 160/15.11.2021 privind aprobarea 

Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 
public/privat al Municipiului Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărke. 
DI.Voinea I. — "Am citit Regulamentul şi din câte am citit mi se pare că mai tare impovărăm cetăţeanul, 

contribuabilul cu documentele, cred că ar trebui mutată răspunderea către executant şi nu către beneficiar..." 
Dl.Primar — " Regulamentul este un model pe care 1-am importat şi noi de la alte municipii care sunt 

1naintea noastră iar odată cu adoptarea acestui Regulament vom putea şi noi să-i constrângem pe constructori să 
nu-şi mai bată joc de drumurile publice ale noaste." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate (19) voturi „pentru". 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărăre nr. 161/16.11.2021 privind completarea 

H.C.L. nr.153/29.08.2018 — stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele i utilajele ce 
deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotădre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate (19) voturi „pentru". 

3 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 162/17.11.2021 privind aprobarea listei 
cuprinzând solicitanţii indreptăţiţi să primească locuinţă socială în anul 2022. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate (19) voturi „pentru". 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 163/17.11.2021 privind aprobarea 

modului de calcul al chiriilor aferente locuinţelor realizate prin Programul de construire de locuinţe 
pentru tineret destinate inchirierii. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează 17 voturi "pentru", iar dl. Voinea Ionuţ si dl. Susanu Bruno Bogdan nu au participat la 

deliberare (vot). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 164/17.11.2021 privind atestarea 

apartenenţei unui imobil — teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate (19) voturi „pentru". 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 165/18.11.2021 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 174 din 29.12.2016. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate (19) voturi „pentru". 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 168/18.11.2021 privind aprobarea 

proiectului reţelei şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat i particular din Municipiul 
Tecuci, pentru anul şcolar 2022-2023. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
DI.Viceprimar Drăgan.O.C. — " in principiu proiectul este acelaşi ca cel de anul trecut, nu am vrut să facem 

mari ajustări asupra lui datorită scăderii efectivulu şcolar ca să nu modificăm personalitatea juridică a şcolilor." 
Nu mai sunt inervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate (19) voturi „pentru". 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică Constantin — Ordinea de zi este epuizată, declar inchise lucrările 

şedinţei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedint de şedinţă, 	 Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci 
UrsuJitCbnstantin 	 George Lucian Borşan 
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