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PROCES - VERBAL 
ŞEDINIŢĂ. ORD1N,  

22.12.211211 

inchelat astă4 22..12.20211, n cadrul şed 	RDNAR 	oisiuilocal 	 Tecuei, 
care are loc la Casa de Cultură  .1~ Tecuei, Saka Studio - ora 600 

Şedinţa Consiliubti LacEd de 2E:1azi—  este 	t ată  andio-Wideo. 
131. Preşedinte de şedinţă, Ursulieă  Costatin - "Bună 	eltaki colegi i 	 Primar 

Tecuei a convocat pentru data de 	22.11.2021 ora 1{6.100., sedinţa ordinară  ;a Conşilndul 
Locşa a Casa de CulMră,ş  rog pe donnuil Secretar General să  facă  prezenţa:" 

DI Secretar General, 'Borşan George - Face premtţa.01.,ffine alfabetleă  astfell: Birzu 	prezent; 
u T. - prezent; Dfiţgan C. - prezenţ  Dumbrav A.R. - prezent; 	i1 C.. - Assent neruntivat; 

Grama F - prezenţ  Istrate D. prezent; Leorite - prezent; 	 prezenţ  Parasebiv 	prezent; 
Pasoal R. - prezent, Pildure AL - prezent, Pelin E.D, ..prezent; Radu 	prezent, Radu - prezent; Sandu 
A.-preze4Susann B.B. - prezent , Urs.rdieă  C.- prezent şi Voiea prezent." 

Din 19 ,.consdieri 1oa1i n funcţie„ 18 sunt prezenţi, avem evorum dommile preşedinte, :şedittţa poate 
4,0 

Dl. Preşedinte ,de şedirrţă, Ursrdică  Constantin - " 0 să  dau cuvt 	lni Pin4lar :pentru a eitire 
o de 

D1 Primar - 1ăcitire piei de convocare nr. .1916/ 16.12.2021, i poizii & completare aordinii 
de zl nr.1921 	21.122021, următo.arele prolecte de botărkire: 

1 .Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare -din: 25.11.2021. 
2.PrOiect de hotărăre nr. 175/09.12..2021 privănd reotiftearea bugetuini ceri~ 	venituri 

?obeltulell a U.A.T.. 	ip1 Teouei şimodificarea Progranaulni de investiţii pioe e grupe de i ii şi 
Surse de finantare U.AT. M1311tid4Ziitlitli Tecue1, .pe anul 2021. 

3.. Proieot de hotărăre mr.170/26.11.2021 priVind stabea impozitelor şi taxelor lorak. pentru anul 
-ftscal 2022. 

4. PlOiect -bottikăre lar. 176 .,X09.12.2021 priwind aprObarea rectftcării 171%!getikii de menituri şi 
pe antil 2021 la Societatea Piee Prest Te R.L. reenci. 
5. Proieet de a'e.'Ţ  £ire nr. 172;!07.12.2021 privind modificarea şicompleturea Regniamenttitai de 

iaplicare a taxei speelale de salubrizare pentrn persoarre ftkiee şi juridice ii uiiciui Tecnei. 
-6. Proiect âehotărar̂ nr. 153116.12.2021 privind aprobarea Prograrnultn de aetiwităţi culturEde al 

Munkiplulni Tecuci, aferent trimestndui 1,a1 affirdni 2022. 
7. Proieet âehotădire mr_1:57/02.11_2021 pri~ ,apr . • a elocumentaţiei 'tebnico -keconotnice pentru 

obieetivul ",Conştruire grup sanitar71aGal 'ernle de ara Gheorghe Petraşou",'tpru..,1•Tecuei, jauleţad 
8. Proiect de botildIre nr.192716.122021 priVind aprobarea doeumentafiei te~ecomnive pentru 

4Shiec1ivtil "Reabilitare Llarlastr. 1 Decembrie 1918 nr. 1.56, muni4piti1 	judeţul 	 
9. Proieet &hotărăre nr. 182114.12.2021 privind aprbarea .• *banise ,de Detalin - Congtniire 

şimob14 P+3E eu destinaţia. •de po ări sii, sedin firmă, looninţe de serVieM şibransamente, tac~ 
reţeleie utilit74ti piice - .stmda fţl Decembrie 1918 nr. 4. 

10. Prolect de botărke mr.118VIA0.12.2021 prinind aprobarea Plantiltd local& anţittne turrinr" de 
interes local ce şurmează  a i eettuate âe beneficiarii de ,ajutor soeirLI, (in condiffile Legli inr. 4162001 prind 
weriind tniaim garantat cu modificitfile Si complett-rile tfiteficare. 

1 I Proieet âe ţhotrăre nr. 1110110112.24321 privind aprobrea Planuluic1 de acţinne pfiţind sen4Cilltc 
seciale • nitraeşifinanţatedin~td Consiliulni Local Teouciiaa»1 2022. 

V,01. 
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12. 	roieet de hotărre n921 1 .2O21 pri-vid indexarea tariu1ti de distanţ 	rnirerxirnai 
pentru efeetuarea siui de tr.anspoit sb1îc kea de ersoane în regi de tax pe titnp de i i de noape. 

1 3. roiect de hotărâre nr. l4fl 2.2121 riind darea în folosiată  gittită  Secţi.i de ipieri Tecuei 
din cadri1 specta1ui Pertru Sitaţii de 	e ă  a Judcţu1ui Galaţi a unor spaţii situate îa iuicipid Tecui. 

14. 	roiet de horâre nr. 	 priind .acordul C iiiu1i [.ocal ai 	ipiU1ui Teeuc 
peitîuîncheiorea inui cntrat de sponizaie îtte SC Furtuittec SRL şi S.pita&ui Muaie.pa& aton CinOU 

ea obiect hcrătî de rnodernizare., 	e şi dotăi, destiate Seeţiei de Pediattie a Spta 	Mpal 
ten Ciaeu Tecuci. 

15.. Piet de hatărre nr./i.l222& privind îasuşirea rapoartekr de eaivate .i piobarea unui 
schinib de eren cu 	apaiţa. doieiuî piiat al 	ciuhii Tecuei respectiv SC 	S.JL. 

i€. Proiet de 1o1.re nr. 190/.12.2021 privîad aprobarea litei eupr 	d s cit.ii 	•tăţiţi să  
priaească  .kcii c nieaabi4ă  îa aaul 2022. 

1 . Proieet .de hotărâre nr. 187]li.. 122021 prîvind aproharea unui schirab 4cuia ă  coetubi4ă. 
i& Proiieet de hotărâre nr.. 1i1. 22021 piiivind probarea uaui sehirab iocuine soeiale. 
19. Proiect de hotărâre nr. 16/l6.l2202l privind rnodificarea Anexei nr. 5 ia 101 nr. 	diin 

15 O5.2O4 piivind darea în adiniîstrare a servieiului de iiinistrare pria getiune directă  tre Soeituteu 
Coinpania de Uti1ităţi Publice Tecucii SRL, aprobarea r 	mentului serviciului de sa 	a caietuii de 

rciai i a îadiictoiiior de poiforrnanţă  siuhii ifte saiubrizare. 
2O. ln ării, 	eiări, pctiţii. 
ispozîtia ar.i9i6/l.l22024 priviind co ietarea ordinii de zi a şeciiaţei ordiaare dia: .22.l2..202, cu 

următoarcie piiecte de hotărâre: 
l.Proieet de hotărâre nr.l93 12L12.2021 privind stabiiirea salariilor pentru fonii1e pubhoe. şî 

contraetuaie din eadrul Aparatului de Specialitate ai ?rimaruiui Municipiuiui Tecuci şi a seviiikr publîce in 
subordi Consii4ui Loeai ai Murticipiului Tecuci. 

2. Proiect de hotărăre .rtr.194 /2L12.2021 privind stabiliirea 	larii1or pen. fuaciie 	ractuaie dia 
cadad inuţiiilor de euitură  subtonate Consiliului [iocai al Municipiului Tecuci. 

3.Froiect de hotărâre nr. 191/16.12.2021 	ifiearea H.C.L. 274/2017 de aprobare a 
de organizare şi funcţionare a sisteinuiuii de parcare din Muaieipiui Tecuci. 

[1. Presediute de şediaţă, Ursuiică  Coastantin - Supun la vo ordinea de zi cu tot cu coapietarea ordiaiii 
dezi 

e 	gistrcz  unani 	de votari ,,pentru. 
[i. Preşedînte de edinţă, Ursuiică  Constaatin - Aşa cura :aln stabiiit aaterior vă  p1pari să  începem cu 

puaCAi: iuforiuări, inerpelări. petiţiî. 
Se supune la volpropunerea dnauhii piesodiaite de inţă. 
Se înre rează  uriaate de votuii penttu 
[1. Pădure A.L. - Conforxn proiecuini de ho ărâi. nr. 145/22. 10.2021 privind reeliifiearea bugexdui 

.ceatraliiza ai U.A.T.. Tecuei, pus în dezbatere în 2..iO2O2l, s-a prevăzut l.a unui din punctcie rocticărîi 
bugcare aiioearea  sunei de 92.00 ieii pentru Sexviciul Touil verde, conforrn arneadmentului prcpis .şi aproba 
îa unanirniitate de către Consiliul Locai, 4O.00 leii din această  suiuă  au fost distribuiţi către Şcoala Cimnaziaiă  
EIena loarnira peatru achiziţii caleulatoare, obîece de inventar. 

A 	14 aiin. i din Codul adminitrativ spua  printre alteie că  Priraarul asi.gUră  respoctarea hotărîii1or 
Consilinhii Local. Art. 241 aliin,.I pet. a - Constitaie coatiuveaţie nepurierea îa ;apiicare, cu rea - eredia ă, :a 

. 	icoa&iiiuiui local de către Pritaar, ilin2 spa 	ă  se saricţionează  cu araendă  de la LOO lei ia 5i 
lei. Alin3 - Constatarea coatavenţiilor, instituiirea raăsuiilor de romediere, urxnărirea î 	.uiiriii raăsurilor de 
reinediere si apiiearea arnea2iior se fac de căire preifeet, în e.litaea sa de autoxiiae publică, reptezentt al 
Giueraaiui pe pian llocai, îa coadiţiiie ieiî. [e ce pentru ahe iastituţii şcoiare au foat respeetate hotărâii)ie 
Cj&ihi Local? EICVii .aeesteii şcoli au au aceleaşi dxiepturî .ea a oxicărrii eiev din aeeastă  oeaiae 

D1.Prîrnar - ACCSI bngct este o proiecţiie a veniruiilor şi eholtui.eiiior,, . i că  ara rat ia Consiini 
Local o surnă  eare să  xneargă  cătte o anurnită  direcţîc nu îaseamnă  că  ea există  îa roalitaite .să  o putenx clxeiuii, 
să  vedexin ee barti rărnân 1a finalu& anulai .şi îa funeţie de aceste disporiibili ăţi voxn face .acest transfer că e 
.erttităţiile pe caxe 	rtneavoaatră  ie-aţi merrţiienat. Bugetal estc o proiecţie nu o abligaţie certă. Avexn e prtxiJ 
ordinii de zi probarea unor investiii, coastruire gnip sanitar, o reabilitare .haiă  aoest iucru nii iaseanuxă  că  
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cbeitui urnee prevăzuten ;ac1e 1ocurnettaţii, sunt nişte sue maxina1e a care ii e portn, surn1e 
respecive pot nut inai :mici, pot sfi 	cri. 

M. Pădre A.. - ar in sa repectivă  nu s-a .luat nici iăcar n 	 t 1e copii sta a on 
cacuiator. 

[)1nar - m di•scutt cu arn.a 1irector şi arn gat-o să  aib căgaz, să  v 	cum ne aşe ărn 
chetuie1ie a iiu1 de a, să  vedern ee ponibiiităti bneşti avem, o să  vem oată  descbiderea pentru a 
sternu1 de în 	âitet rnai rnuit si rnai coot si gai aţă  de 	ii 	tiCpaii la 	 de înv ţănnt. 

- 	tr-a& ăr 	este oproiCcţie, r acea ă  piecţie e5te bată  pe aiste ca1cu1e,ci 
E as dirninua acea surna de ani 1a surna pe care o aveţi acurn, pentu •că  dacă  rn se Ă1ace acea5tă  invee 
pnă  la sritui anu1 ea nu se a aaî face dec dacă  se va propuae îi ne1 buget, aceas.ă  ine5tiţie. 

- Sutit eons că  pnă  la na1u anuiui vom idoitiîca o umă, vorn găsi o variantă  cu să  
ajungă  aceşti bănuţi şi pentru ela Girnnaziaiă  nr.5 pentru că, 1ia câte . îees de la doarnna dîrector este 
un proiec)t pe linie ernaţionaiă  i ete bine să  avem aceste cac1atoare, dar însă  trbuie să  îiegeţi că  snt 
unele facturi la p1ată  eare suportă  penalităţi, încercărn să  grărnuim aceştî bani care sunt în buget astfel încât să  
rnuiţumim pe toată  iumea. 

[)LVoinea [. - 	 cea]aită  reolcare bugetară  arn alocat ma de mi1iarde peatru Scoaia nr.l să  
îtemcanol ă găniciunban? 

DLPrirnar - Nu arn pis că  nu o să  ajungă  ci că  vom acordia aceste surne îa faaie de disporiibilită e 
băneşti. 

D1. Pădure A. - Şţi care este probierna donnule Prina? La ite cIi eând aţi propus anuinite sume 
de bani s-au .lat bani itegral, au s-a pas probierna dacă  sunt bani în bigt. 

D-na Parasciiiv M.M. - Dornauic Prîrnar cu sguranţă  vi s-a adus la cuaoşti ă  că  sptărnna trecută  rn 
ifost foarte supăraţi peatru ă  aţi convocat o edinţă  extraordinară  pentru cruri cu iguranţă  urgente, şedinţă  care 
a fost anu 	cu 2) dc ninute înarte de ora de începere. Vă  reamîntesc că  nu suntern suboronaţîi primăriei, rni 
suntem angajaţii d neavoască  să  Im la ispoziţia durnneavoastră, anubrea şedir ţ i este perifect iegală, cr mie 
nu ni se pare tocrnai morl, ecare dintre noi avern un prograrn, nişte plaa pe eare ni le 1icern. 

DLPrimar -, 	ati candidat irnată  doanrnă  v-ati asurnat fancia de consilier local. eu am respecÂait 
condiţiile Iegii atât la convocarea şedinţei eâit şi la anuiarea aeesteia. Fapt1 că 	rneavoastră  aţi venit abuziv în 
Prirnărie şi aţi ameriinţat funcţionariî publici, ştiţi că  nu aţi ifăcut ua lncru tocmaî corect. Deei vreau să  vă  atrag 
atenţia şi să  refiectaţi asupra rnoui îu care aţi pus durnneavoastră  pro erna pentru că  înainte de a face acue, 
să  vă  documentaţi pe .iegisiaţie, ai pretenţii de la durnncavoatră  şi reacţionaţi câteodaftă  rnai urât decât au 
reacţionait aiţi colegi care au ifost consilieri îriaintea durnneavoastră  şi de ia eare na avcarn aştetări. 

[)-na Paraseliv M.M. •- 	ărnimea mea e ca pe viitor proiectele carc sunit prinse pentru se1inţa 
extraordinară  să  e problerne într-devăr uigente a)le tecucenîlor, pentru că  două  diinttte ele nu se regăsesc pe 
ordiaeadezia.intei. • ; c dczi,deciinuerauatâtdeuigetc 

l)i.Pascal R. -Arn o înftbare pentru dorniud Secretar, avern o .adresă  l22O2i în care zice eă  
iflecare Consi1iu Locai treoue să-şi reviuîască  Regulainentul de Organizae si Functionare ast)fel încât să  se pună  
în acord cu prevederile rdinuiui Mlnistrului Dezvoltării. Noi la cornisii ifolosim deja rnacheteie după  prezentui 
Ordin, .avern un Regularneit de Oiganizare si Functionare al Consilîuiui Locl, ultima actuaiizare iflind în 2i9 

a apăruft OUG .nr.572M9. Ni după  care funcţionăm? ln 	nr5W2)i9 ră  aeeastă  actuai7re zîce că  
arnendameritele se pt faee 	°il 	ei, în Ordin, amendameiiteie se pot face cu acordui inlţiafto.rului .sau 
•cornisie. Cum este corecit? Ce scie în lege sau luăm încalcui Or4irud 

[M Sccretar General 1orşaa G.L - Noi trebuie să  adoptăm un non Rcguliament aI Consilialuî Locall îu 
conorrnîtate cu OU.G 	Gi9 şi noull Qrdiri, dar arn vrut rnaii întâi să  ifacern tattui ManîcipiuiuiTecuei şi 
apoi să  facem şi Rgularn 	.lîului Locai.. Ni funcţionărn dopa lLegea r2Ă !2)t privind normeie de 

tehnică  lgislativă  iar în lce avem ieradtia actelor nrniative din România şi anurie: Ccnsia, Iegi organic, 
orclinare, ordîne şi ins c)junii ale rniritrilor.. Nu putem să  ignoram Ordia1 penitru eă  vine în apicarea uneiilei 
organiice sau ordiaare. 

Dl Martiin CM. - 	ce pc orinea de zi na .se regăsesc proiectee C..iLP-uiui? 
[)i.Primar - Sc vor re ăsi, eânid Viă  veni timput 

3 



1. Preşedinte 4e edinţă., Usuică  Constaritin - 	cu1 :a ordinii de 	otarea proees1i - 
veha a1 cKii or,1iare ir 2S.1t.22 

LPeedinte de şedin ă, Ursuică  Cstntin.- 4ă  tire timu1ui puact. 
Se supune ia vot p ei-veibai a1 şţei dinre 4in25. i 1.2(21. 
Se înregistrează  una mitate (18) vturi ,,pentru. 
Se rce la punctu 2 a odinii e i: roiect dc noâre nr. 59..22l prv1 	Icarea 

)gctsizi e raizat e enitnii si etniei UA.T. uipiu Teeuci i 	icaea oraiaiiii de 
ivti pulice pe gripe de investiii şi urse de iie ai U.AT. Mu icipului Tecue, pe 	?JO! 

Preşedîntede şedi ţă, Urs1îcăC. —4ă otu1e1otărăre. 
)l.Psa1 R-onnuie Primar ei am ăcit n arnen&nt la comiie, am pinrit 

dumavanfo Hotărării 	iIiuui Loeal nr. 	 este o anexă  a această  hotărăre cu 
proiecteie de investitii care sunt 	te atât n 	racta1 de înprurnut cât şi în anexa hotărârii Casiiului Local. 

Eu am regăsit în licitaţia pe care aţi fcut-o davoastră. un singur •obiectiv mederaizare str.Uairii, 
divizată  eaistă  lucrare deşi era un iagur proiect unîtar, din punetul ineu de vedere an este bine. Am regă.sit 
Hotărârea de la Conisia Locală  de rnpr rnut în iuna august, transmisă  Consiliului Local în iuna a 12-a, după  4 
luni, înţeleg că  mi a fosto prioritate să  o transrnit ţi a să  putem iva act de această  hotărâre? iu afară  de aceasta 
orice cJntraot de nprumnt, înantarc sau orice eontract pe carel face U.A.T., eu ştiu că  din punct de 	aI 
conabilîtătii are obiigativitatea să  îl inregTireze în contabîiitate, îrnediat după  semnarea aoei coatct, ştiţi 
.foarte bine ă  i 	Ut 	: pe 	biogarea .acestei 	ărâri de Coasilin Loeal. Tottiinpa1 am pus 
accent pe această  abrogare a l-iotărâiii de C sîiiu şi analarea n3pr..utuiui. 

Dumneavoastră  ne-aţi spus tot timpul eă  flu aveţi ce să  faceţi cu aeest coatract de înpnunt :ş  C vecriu1 
priinar l-a sernnat, de fapt durnneavoastră  i.aţi semnat şi cred că  se putea face ceva cu aoeastă  hotărâre, dacă  o 
lua în seaină  donnu1 Secretar atunci când .ain ăcu1-o la inomentul respectiv. 

DLPrîniar - Nu este aici-o hotărâre a Consiliului Locai care să  abroge .aeest înpnuni1t. ceea ce susţineţi 
dunneavoastră  nu are tiici un teinei iegai. In oonfonnitzte cu prevederile legii, P tnaru4 tiuie să  ducă  Ia 
îndeplinire hotărârile Coiisiiiuiui Local. Hotarârea O9) 32O2( a fost coatestată  ia Prefectură  chiar de iniae 
înainte de .a avea caiitaa de primar iar instanta s-a pronunţat si ea spunând că  hotarârea este legală, în 
oonsecinţă  eu nu am putrit face aitceva decât să  rnerg în continuare cu aceasta. Dumneavoastra v-ati mai iaforrnat 
si In aite ininicipii să  vedeţi condîtiile .de credîtare din altă  . • -? Ati descoperit alte conditiî faţă  de ce am avut 
noi? 

D.LPascal R.- Da, sunt alte condîţii. 
Di.Prîmar - Eu vă  spun că  nu, arn veiificat inclusiv la Primaria Munic.ipiuiui alati si aeolo o parte 4in 

iucrăii sunt flnanţ te din împiianurt. 
DLPascai R.-Este posibi1 să  aibă  odebâ ă  niai triică. Dobânda laacest eredît trti . paire oarte mare 

având în vedere că  avetisi alte soluţii de 	inauţare.. 
DLPrirnar - n urrna amendanientuiui 	eavoasiră  vor veni nişte penaiilăţi pe care Curtea de 

Conturi va spune să  Ie recuperarn, nu pot să  ie recuperez decât de la dunineavnastră  consi.iîeiii iocaii care veniţi 
cu aceste modificări. Pe lâng.ă  aceste penalităţi vin facturi1e de Ia construetor de 3% pe luaă. 

Dl.Primar - Am facut ad•resa .catre Ministerul de Finante si le-am spus ca nu au putut pu.  ne Irotărârea în 
.aplieare sî ini-an spus ca pe eî nu-i interesează  moti. pentru care nu s-a pus în aplicare, eî apfică  sanctiunea d 
penaiitate de 2% şii  am piătit-o. Motîv peritrri eare arrr modifieat acei grafic al Comisiei & lrumritriii Locale c 
.sa aru ne mai trezim anul aeesta că  rnaî piătim nişte 	îtăţi. 

DLDrăgan o.c_ —Aţi spus eă  domnul prefect Avrarnescu a coatestat înrprurruitul i dia eanza aeeast 
rroi am plătit perralizare 2% pe arnil 02O.. S-a îndreptat Primăria împotriva donuruJlui prefect de 

DI.Primar - Cu sîguraiata o .sa se îndrepte. 
DLD ăgan 0C. ?Nu cred că  este vreo actiurre în derutare peatru că  doamna &ectot Tapoi N. tot timpu 

ne-.a am.nitrţat eă  vomp1a±i aoi, cămi ara aplicat, dar contractul nîci nu era semna±.. 
DLPrîmar dă  citire adresei nr.566 din 22.122021 a Directiei Gene.rale E iiromîce : 

dcrimenteior de abrogare preeum şi 	eatificarea altor suse de finanţare deterrnîna aparatul de speciaiitate a 
I)irecţiei Geirerale Econornice să  nrertţiaă  în pIectul de recti{icare prevederile Hotărârii 6 	 iar î 
.simaţia în care Consiliul Local nu este de accrd şi nu vcr da un aviz favorabii, rugărri să-şi asum 
reonsabi1itiata pentra conseciaţeie ce vor nrrna respectiv: plata penaIităţiior 	1ie C niisia lnuturi1 
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Lca, anularea contract1or încheiate cu inizori 1e 1crari care or cere espăgiitbiri şi penalităţi i nu în 
uitimu rând renunţarea ]a executarea uor obiective de investiîi prbate În bugeti] initial, eornisioane şi 
dobzi ancare. 

D1.Prirnar:Mi-arn cut datoTja să  vă  inforrnez, rămâne ia 1.atitudinea irnneavcastră  cuin doriti să  
procedaţi. 

De aseineriea ani ăcitt un . .- 	i ent Ia aceasta rect>ificare prin care ain intro&is sirneie primate de ia 
Guvern, a<ică  surna de:5OO.1@O 1ei şi surna prirriită  de la Ciiial .Judeţean, adică  surna de:27.000 iei. 

DLPreşedinte & e ă, Ursulică  Constantin.- Supanem îa vot rnendarnentul dorrinului Priînar 
(nr.65437/21.12.2021) cu suma primita de Ia Guvern in valoare de: OOiO(() lei si cea prirnită  de ia ConsiIiui 
.udetean ia vaiare de 	li. 

Se înregistrează 	niate de voturi pentnr. 
DiPreedirte de eiut Ursulică  Constantin.- AI doiilea amendamerit este cei cu împrumutul lct & 

ca 	domnu Pascai R 
Dornnui Preedinte de şedinţă, Ursuiică  Constantin dă  citire la 	arneiitu1 nr.250/21 .i2.2021 Ia 

Proiect de hotărâie nr. 175/O9ii22021 privind rectifrcarea bugetIui ce traliat de veriiituri i cheituie1i aI UA.T. 
Municipiul Tecucii şi rnodilicarea Prograrnului de investiţîi publice pe grnpe & investiţiii şi surse de fnanţare aI 
U.AT. Muniicipiuirii Tecucî, pe anul 202 i., cu urrnătorul Text oiigiaa1 - Secţîunea clreuidi.:Cap.55.02 - 
Tranatiii piiivirid datoria publică  irrtemă , 111 Dobânzi - c<xl 30 + 3OOO lei Budget credite interne - 

Operaţiuni flnanciare 400,00 mii lei, CbeItuîeli de capitai l.4O ţ0O mii iei, C840V - STRAZI-140f)OO 
lei. Text modiIiicat se abrogă  textul originai şi se reface pr<punerea de rectificare bugetară  fără  srrme1e 
menţionate în prezentnil arnendaxnerit. Motivaţia: menţionez dezirteresri artat faţă  de prezenta adresă  primită  în 
data de:19.O&2021 şi rin ă  în rectificarea bugetară  din luna decernbiie 2021 deşi au maî fost făcute rectilicări 
bugetare, i era o priorirate conform Hotărârii nr.6614 din 17.O&2021. 

Având în vedere situaţîa economică  i socială  provoc 	de iirusui S&i  S-COV 2 şi eoirdiţiiie în care a 
fost senrnat contractuai de împrumat, fără  a se ţine cout de hotărârea de eonsiiiu iocal în care a fost abrogat 
acest, side faptui.că acestcoD 	&îrnpruinutarecosturiledobânziii bancare foaie.rî&cat,ajurvgândîn20& 
ani să  lîe ranrbursată  aproape aceeaşi sumă  ca i valoarea acordată, vă  xg să  faeţi toate demersuriie irecesare 
pentnrapiealiîat.acestcoactdeîrnpruinutiapualiidetificateînbugetulanuluiviitora1tesurse& 
flnanţare pen*ru contractele de execuţie semnate. Dacă  hotărârea rnai sus .meuţîonată  era adusă  spre ştiirrţă  
Consiliului locaII în terrnenui oporlturi şî nu după  aproxirnativ 4 initi .de 11a priarire cri sigurană  se puteau identifica 
în buget resursele necesare peirtru a putea fi onorate în timp faetura şi situaţia .de piată  aferentă  care au generat 
penalităţile Iase ia riotiriţ   prinirifonnareanr. 190/1612.202?i. 

[1.Prirriar -Facturîie emise p 	la acest momexrt sunt de 9O.00O iei pe luna uoiernbrie, iiar după  Iuna 
decembrie vor începe penalităţ [e, iaseamnă  undeva ia 30.000 1ei/b 	penalităţi pe care ie vom pilăti. 

Di.Preşedinte de şediinţă, Ursuiică  Constantin - Priri răspunsnil dat de aparatuil de specialitate acesta 
rnenţionraz: lipsa docamentelor de abrogare precum şi neii&nlilicarea altor srirse de flnanţare deterinina 
aparatul de spe iitrt al Direcţiei Generale Economice să  menţină  îri proiectul de rectilieare prevec1erile 
Hotărârii 66l4/i7.8.202l, ir în situaţîa în care Consiiiul Local flu este de acord şi riu vor da un aviz favorabii, 
rugănr să-şi asuine responsabiiitatea pentru consecinţeie ce vor urrna respectîv: plata penaii*ăţiior către Cornîsia 
rnprumuturiior 	; e, anniarea con*ractelor încheiate cu furnizri .de iucĂrari care vor cere despăgubiri şii 

penalităţî şi nu în rdtinnd rârrd renuntarea la executarea unor ohîectiive & irivestiţii aprobate în bugetui initiai, 
comisioane şi dobâiizi barrcare 

Dl..Preşe&inte de şeidirrţă, Ursulică  Constaritin- Supun ia vot arnerrdarrrentrd nr.250 al doxrmuiui consilier 
local Pascal[ Remns. 

Se înregistrează  10 v<tuii ,,penlru: (dI.Cîrnparru T., dl.Dră 	0.C.., dLGraina F.l., di.lstrate D.. dl. 
MironC.N., iina. Parascirîw M.M., dl.Pascail R., dI.Pădure A.L.,dl.Ursuiiică  C., Voinea [.) şi 8 voturi ,,înrpotriv: 
(dLBîrzu S.,, d-na. Dumbravă  A.R., dL[,00rrte ].., di. Peiiri E.D...dl.Ra&iG..B., dl. Radu V.,dl.Sandu A. 41. Susauu 
B.B). 

Di Secretar General Borşan (. - Amendamerrtul al doiiea a trcout ca iO voturi pentru şi îrnpotrivă . 
Se supune lla ot proîeetu] de hotărâre cu ceie 2 arnendamen*e aproba*e. 
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S.e îriregistreazA 10 voturi pentru .(d1.Cîanu T., dl.Drăgan O.C., d1.Grairia F.L, d1.strate D... dL iron 
C..N., daa. Prarachiv 	M, d1.Pasca1 R., d1..1ure A.L.d1.Ursuiică  C., oiaea L) i 8 a ţineri Bîru S., 
Duribravă  A. R, Leonte I., Pelin E..[3, RduG..B., ladu V., Sandu A., Susariu B.B.). 

D1 .Secretar {)eneral Borsan G.-&i a trecut proiectul de hotărâre cu ;arnbeie ;ariiendarieate. 
Se trece ia punctui 3 al ordinii de zi: Proiect de tăr&re air..17Oi26.t]fl21 priv 	stabilirea 

iupitIor şi taxelor locaie pentru .a tlscal 2022.. 
I)l. Preşedinte de şedînţă, Ursuii C. - dă  citire proiectuiui de hotărâre.. 
Nu surrt înterveatii. 
Se supune la vot proiectui de hotărâre. 
Se în egistrează  unanirnitate i8) voturi ,,pentri. 
Se trece Ia punctul 4 ai ordiuiî de zi: Proiect de hotărâie iar.. l7 109..)2t ivîui aprobarea 

otitieării bugtu1ui de venitu.ri şî heituieli pe .anid 2021 la Societatea Pieţe Prest TeC 	Tecuci. 
DL Preşedinte de ediriţă, Ursuii.că  C. - dă  cîtire proiectului de hotre. 
Nu sun.t interventi. 
Se supurie 1a vot proiectul de hotărâre. 
Se Înegîstria7i 16 voturi pe tri şi 2 abţineri (di Leonte l., di Radu V.) 
Se trece Ia punctui 5 al ordiiaii de zi: Proiect de laotărâre nr. 1W07.12.lt)2t priwind niodiiearea şi 

coanpletarea Regulanientuiui de aplicare a taxei speoiale de salubrizarc eniru perseane 	e şi juridice 
din Mauiieipîul Tecu& 

DL Preşedinte de ediriţă, Ursulîcă  C. - dă  cître proiectuiui de hotărâre. 
Nu sunt iriterveiiţii. 
Se sopune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistiează  unaaiiuitate (l) voturi ,,peutru. 
Se trece la punetul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nir. 18V16..tZ.2t)21. privind aprobarea 

rrgrainnluî de activîtăţi culturale al Manicipiului Teeaci, aferent triincstrulaii I al .aaului 2022. 
I)L Preşedinte cle edinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre 
DLSeeretar General Borsan G.L..- Cornîsia rir..3 a dat aviz negativ. 
DLRadu V. _? Este vorba despre oniiterea unui punct de la Bibliotecă, editarea Revistei ocuciul Iiterar si 

artistic. Co ocazia aceasta vă  rog ca .aparatui de specialitate să  veriice de două-trei ori şi să  ne auai corisultc i pe 
aoî când rnai sunt problerne, cred că  este o omisiune repetabilă.. 

D1 Primar - Propua un .amendarnent: ca de la pozitia 6 - Festivaiui de foiclor GnLtuţa (Baladele 
Siretu1ui care este în luna niartie, din suma de l6.00O lei să  rnutăm 5.000 Iei pentru eclîtaaea Revitei Tecuciul 
lîteraa şi anistic. 

Se supune la vot arnendainentol domnuiui Priinar.. 
Se înregistrează  unaiiim.itate () 	,,pentru.. 
Se supune la vot proiectul de hotărâie cu aniendarneaatol dornnului Paianar. 
Se înregistre7  unanimitate (1) voturi ,,pentru. 
Se treoe la punctui 7 a1 ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.157(02.l.L.2t)21 priwi.nd aprobarea 

docuanentaţiei tehnico -economioc penliru obicctivaal Construire grup sanitar la Gaieriile de a.rtă  
Gheorghe Petraşcu, aiaunieipiul Tccuei, judeţnl Gialati. 

D1.. Preşedinte de Şedinţă, Ursulică  C. - dă  citiae proiectului de hotărâre. 
Dl Viceprirriar Drăgan o.C. - ită  adresez domnului Lupascu. dacă  aţi citii docuiaentaţia tehnică, aţi 

văzut câit costă  o separare de ziduri penri un grup sanitar, suana de 420 rni1ioaae, pentru trei pereţi din rigips... 
D1 Prirnar - i iriie rni s-a părut surna carn nîare, evident că  n-o să  piătesc niciodată  soraaele acestea, pe un 

1grnp sanitar, dar dia câte arn înteles de 1.a ceii de ia Servîciui lavestiţii iritră  şi sisteiriul .de înclzire cu centrală  şi 
caiori.fere. 

Dl Vjceprirnar i)răgaa O.C. - Instaiaţia sanitară  este piiasă  separai în deviz. 
Se supune la vot proiectul & hotăaâae. 
Se î 	istează  anaainiitatc (I 	oturi .,penta.. 

Se trece ta punctul 	al ordinii de .zi: Prniect de ho.tă.râre gr.it92(l..tZ.Z)2t 	jj 
docaainentaţiei telanie.o-eoonornice pentru obi.ectivai Reabiliitare Hala str. t 	niaie l9l. nr.. 
uaaieipi*d Tecuci, jadeţu1 Galaţi. 
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D. Preşedinte de edinţă. Ursulică  C.. - dă  citire p oi tuliui de hotărâre. 
Nu snrtt intervenţii. 
Se supne ia vot proiectu de ho&ărre. 
Se 	egis1eaz.ă  unanirnitate (8) voturi ,,pentru. 
Setrece ta puntul ) al orlinii le zi: roiect e o1îie iir. 82/t4.2.Z02i. prviiid pbaiea 

Naiiului Uibairistie de »ctaiîa - Coiistriire iiiiil P3E ea desinaia de prestări servicii, edia laauă  
de sercia şi braaşanenie, raeorIuri b redee de atiI1iî pablice - strada t »eceinhrie t9t 	. 

L)L Preşedinte de edinţ , Ursuiică  C. - dă  citire prieetuh de otărâre. 
Pasoa11 R. - Avem o adresă  priinită  astzi, eu zic să  faceţi o eehip, să  investigaţi să  vede despve 

este vor5a si dipă  să  revenim cu acest proiect. 
D1.Pimar - Eu tiu despre oe este vorba, este un ivestitor care doreşte să  lacă  o investiţie iar dacă  ni u 

spiniin investitorii în acest sens. . .se incează  la acest i..iJ.G,vom vedea cand se va lna1iza căci meige tarte 
greu, inclicatorii ur5anistici aprobati în PUG-ul actuai nu rnui smt de actua1itate, un oraş  este un organism iu, 
care trebuie sa se dezvoite. 

Se supune la vot proiectul de hotărre. 
Se înregjstează  voturi ,,pentru: dLBîrzu 5, &na. Dnrnbravă  A.R., dl.[eonte I., d1. Pelin E. .,dlclu 

G.B., di. Radu V..,dLSaisiu A.. dl. Susanu B.B) şi 10 abţineri: (d1.Cîrnpanu T., dLDrăgan O..C., &LGrarna FiL., 
d11..lrte 11, dL Miron C.N., dna. Paraschiv .M., dLPasca1 R., .Păduae A.,dLUrsu1ică  C., Voinea L) 

Dl Secatar General Borşan G. - voturi ,,penlru si [O ,,abţineri - proiectull nu a trecut. 
Se trece la paiictui 1t) al ordinii de zi: Proiect de botăr 	nr.181110.12.2021 piivind aproirea 

Plaaiadui local de actianc si lucrări de interes Iocai ce arnnează  a fi efectuate de benefieiari de 
soeial, în condiţiîe Legiî nr.. 416/2001 piiviaad venitid niiuiini garantat cu iaioditicările şi 	nplctl1c 
ulterioare. 

D1. Preşediitte de şediinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiecitului de bctărre. 
Nu sunt inteirvenţii. 
Se supune ]a vot proiectul de hotărre. 
Se înregistrează  unanimitate <jS) voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 11 ai orduaii de zi: Proieet de hotărre nr. 180/10.12.2021 privind aprobaea 

Pianului local de acţiune privind serviciile sociale adniinite şî tîaraaiţate din bugetul Consiiiulni tca1 
Tecuci în anii1 2022.. 

[)1. Preşedirite de şedinţă, Ursuiică  C. - dă  ciitire proieofului de lotărăre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se 	la vot proieetul de hotărâie. 
Se înregistrează  uaanimitate (l8 voturi ,,peniru. 
Se trece 1a punctul 12 al ordinii dc zi: Proiect de botărire nr.169/25.112021 piivind in.dexarea 

tarifului de distanţă  (pornirc) inaxianal pentru efectuarea servicîadaaî de transport public local &e persuane 
în regiin de taxi, pe tinap dc zi şi de noapte. 

Dl. Presedinte cie şedimă, Ursulică  C.. - dă  citire proiectuiui de laoitărâre. 
DLCfrnpanu T. —Am rugat vediiui cnsi1iu ioeal cât si acituala adrninistraţic publică  să  se irnpună  când 

se dau aceste autorizaţii, o minirnă  decenţă  în cee oe priveşte vestiiuentatia acestor donini tximeIrişti. 
D[.Primar -Este foarte bună  observaţia dun avoastr, o să  venim cu o propunere de . . icare de 

Reguiament, l.a Tecuei tiind acordate, conform iegii un nurnăr foarte 	ede iicenţe peutru activitatea de 
taxinietrie, Ia moinentul de fată  foarte mutte ticenţe suut trase pe dreapta iar taptui că  sunt foarlie muite elibae 
nu fac altceva deciât a îucurca mai nndt decât a funcţiona ca *rn Servicia de Utiiitate Pubtică. Ma gâridesc ia o 
soiuţie să-i incurajăm pe imi.i proprietari particulari sau tiene d.e taxi. să  investcască  şi în nite maşini eiectiioe. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.. 
Se înregistrează  tiiiinitate jS) voturi ,,peratru. 
Se itreoe la punctid 13 ai ordinii de zi: Proieet de iotăre nr. t84t6.t2.2O2i piiviud darea îi 

îolisinţă  gratuită  Seciţiei de Ponipieri Tecuci diu cadriai in,pcc(oratuhai Pentru Situaţii de IJ eaaţă  
.iruletului Galati a unor spatii siitua(e în Muuicipiui Tecnei. 

DL Preşedinite de şedinţă, Ursulică  C. - dă  ciitire proiectului de hotrăre. 

7 



Nu .suit iniervetii. 
Se upune ia vot pr3iectui de h>tă . 
Se 	streaz un iinitate () voturi 
Se trece îa punctui 14 a 	ii• & i: Ioiect de 1iotărârc nr. 	 aeotidul 

Consîîiukti Local al Municipiului Fecueî peiitru iiclieirea unui crat ic ponsoriare între SC 
aintec SRL i Spitalui Mnsiitpl Aiaai Cincaa avâaad ca obiect lucri de iiioăernizatie ieaaizare i 

1ot&ri, destivatc Sectiei de Pdiataie a Spia ri Muaaieipa1 Aiiton Cincu Tecuci. 
]M. Preşedinte de şedinţă, iJrsutică  C - dă  citire proiectuhti de hotărâre. 
Nu sunt interventii. 
Se supune ia vot proiectuî de hotrâa. 
Se înregistrează  unanirnîtate I) votuti ,,pentru. 
Se trece la punctui 15 aI n 	de i Proiect de liotărîre nr.t 1224)2t paiVind înuşirea 

rapoirtIor de evnluare şi aprobarea unui sdaianb de teren cu sul.tă, apainîiid ăonniului privat al 
aaaaicpiului Tccuci respectiv S.0 Kligor S.R.1.. 

DL Preşedirite de edinţă, Ursuhcă  C. - dă  ciii. piioiectuiui de hotărâie. 
Nu sunt interventii. 
Se supune la vot proiectui de hotărre. 
Se înregitrează  8 voturi ,,pentri: (dLBîrzu S, d-na. Durnbravă  A.R.. dLLeortte L, dL ielin E.D.,dLRadu 

G.B., di. Radu V.,dLSandu A. di. Susanu B.B) şi 10 abţineri.: (dLCîrnpanu T.., 	O...,, dî.Graana F.I., 
dLlsitrate D.., di. Miron C.N., .dna. Paraschiv M.M., dLPaacai R., dLPădure A.LdI.UrsuIicăC, Voinea L) 

Di Secretar Generai Borşan G. - 8 voturi ,,.pentru ,lo ,abtinerî O voturi,,inapotrivă  - proiectul nu a 
trecut, oricurn necesita rnajoritate ealicată. 

Se trece Ia punctul 16 ai ordinii âe zi: Prnieet âe laotărâre nr. 19.O/16.12.O2t priViud a robtaren Iistei 
cupainzând soiicitanţii îndreptăiţi să 	• ească  locuinţă  convcnabilă  în anaal 202!. 

Di. Preşedinte de şedinţă, Ursuhcă  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectui de hore. 
Se înregistrează  unanimitate (18) voti ,,pentru. 
Se trece Ia punctu1 17 a•1 ordinn aie zi: Proiect de hotărârc nr.i8it 2.2i021 pai. aprobarea uaivi 

sdaîanb locuinţă  convenatailă. 
[)i. Preşedinte de .şedinţă, Ursuiică  C. - dă  citire proiectuiui de hotărre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectal de 	râe. 
Se înregistrează  nariitate I) votaari ,,piitru. 
Se trece ia punetul 18 al ordinii de zi: Proîeet aie hotărârc nr. t85i. 	JA paivind aprnbarea 

uaaati scbianb locuinte sociaie 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursuiică  C,. - dă  citire proiectului de hotărăre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiecttul de hotărâre. 
Se înre.gistrează  unanirnitate (8 voturi ,,pea. 
Se tirece Ia punetul 19 al ordini de .zl: Proiect dc hotărâre nr.. 186fl6.12.202t priVind aiaodificarea 

Anexei nr. .5 Ia HC1 nr. 9  diaa 15.O5.2Oi7 privind alarea în adnainistrare .a serVieiu1ui de adnainistrare prin 
gestiune directă  către Societatea Cuanpaitia de .Utilităţi Pubtice Teeuci SR[, aproba. 	rcgaatanaentului 
servieiutui de saiubrizare a caietuliai deareiui şi a indicatoriior de peifo.ranaaiţă  s ieiaalati de salutarizare. 

Di. Preedinte de şedinţă, Ursuhcă  C. - dă  citiiie proiectuhti de hotărâre. 
D1.Martin C.M.-Nu rn-a eonsuitat airneni asupra Iucnariior care se aiă  in c tratual de deiegare.,îi 

primuî rnd e o greşeală  din cau 	că 	ker-ul respeetiv are un ali nurnăr de înnatacuinre şi ain inai icut c 
ridresă  peratru o statie de .cornpostare. adresă 	re suaă  în felul uranator: Prirnarîa MunioîpiuIui Tccuci să  aae puza 
ia dispoziti.e un spatiu unde să  depo.tăn resturile vcgctaie în voderea conipositării şii gtionării, conform legi 
L1/2O2O, nu avem asa. ceva. ..şai se oferă  aan ssprţiu care este ideritiicat aiât de binc în . rîectuî de hotărre. 

Di Prirnar -Probabi1 esle . ere rnateiia1. Niu ar IIi anai sinlu să  luati rnasina de iia Societatea Piet 
Prest Tec si noi să  rie facein treaha tcu rnaina astră? 
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DI.Martin C.V1.-Totuşi daeă ne hutţi ,maşina noi nu ne rnai putem ,atinge .obiectivele pe eare 1e ien de 
Qteut.." 

Se supune la vot prOieond de hotărite. 
illregistrează 8 votuti .„pentrti".: (dl.Birzu S „ d-na. Dtunbravă 	dl.Leonte 1., dl. POţin E.D.4.Ş.Radu 

G.B„, dl. Radu V.„dl.Sandu A. ,d1. Susanu B.B) 	ahţineti: (dl:Cintpanu T.., di.Drăgan 0:C., dl:Grarna 
dlIstrate D.., dl. Miron 	dria. .Paraschiv M.M., dl.Pascal R., .dl.Pădure A.L.41.1irsulică C., Winea 1.) 

13,1 Secretar G.eneral Borşan G. — Project respins. 
Se ftrece 1aCompletarea ordinii 1c zi.ur.1921/21.12.2021. 

treee Ia punetal 20 al ordinii de zi: Prnieet de botlaiire ur.193 121.12.2021 pd4nd stabilirea 
aalatillor pentru funOile publiee şieontraetuale din eadvni Aparatulni de Speeialitate al Primardini 

'Tterild şi a servici". 	publiee dln subordinea ConSilialui Local al MuniekpldluiTeetvel. 
Dl...Preşe.dinte &.şedinţă, Ursulică C. — dă eitire proleftnIkţi & hotătăre. 
D.1.P.aseal R. --"Dacă aţiraeut o @ @«-tit CA1 impacnil ia iveIa1 buf,,etului anului viîtr, eu aceste ereştetir 

Primar --:"Bineinţeles că am cut, impaettil este desttil de ;finportant, trebitie să ne gândim 	oamneni 
pentru,eă aceste salarii sunt din 2019, ele nu au triai fo.st indexate eu rata Mflatiei." 

Dl.Pascal R. 	mai facem o şellinţă anti1 viitor şi ou proîectele eu organigrameţede ta,sotiertăţi." 
Sc supune la .vot proiecull de hotărâre. 
Se inregistrează 17 voturi "pentru, iar d1. Dragan Oliwer Claudiu nu a participat la delkerare (vot). 
Se treee ia punetul 21 al ordina de zi Proleet de hotărare lir...194 /21.122021'priVind stabitirea 

alaiiir pentru funefille contractuale •din eadrul institufiilar de ealtură subordonate CanSifiului Local al 
Munielplarbd Teeuel. 

DI. Preşt-Aînte de şedinţă, Ursulică C. — dă eitîre prbiectului de 'hotărăre. 
134Radu 	"' directori ai 	ţiiiorde etiltură au ridieat .o ehestiune pe eare eu zau aţn. Inţeles-o 

foatte hine, deoareice sunt niste ehestiuni de ahsolută legalkate .contabilă, dumnealor sunt ,de aeord,dar este myrba 
de eeilalţi specialişti„ ,deci ei nu inttă la acest 13%, să ne em:kieaţi să inţelegem i noî, consffierii. 

31 Primar —"Ex'istă Ordonanta nr. 13012021 prin eare se plafmeaza.-  pentru anumite fflupe ocupaţionale 
•awaStă posibflitate .de a .indexa -salarizarea personahilui de la eultură. Cei de la cultură întră pe capkolul Cultută 
şi este plafonat confonn prevederilor acestei -ordonanţe. Am 'verhirn si eu cei din aparatul de specialitate şi tni-au 
spus ,eă nu se pot indexa aceste salarii, căutăm să ~11 o fonnă -de .rezolvare i pentru ei, daeă vom găsii eu 
siguranţă în prima şedinţă de Consiliu Local VOM eni eu această .modificare.." 

Se -supune 1a vot preieetul de hotătăr' 
Se inregistrează unanimitate (18) voturi „pentru". 
Se trece Ia punetul 22 .al ordiiii de 	PrOieet de b~res. str. 191116.12.2021 nţedirtakrea 1LC.L. 

27412017 de aprObare a Regulamentukil de or~are şi unelionare a sistenvedni de pareare din 
Munie4piul Teenei. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Ursuiică C. — dă eitire prdiectului de hotădre. 
'Se .supune 1a vot proieetui de hotratăre. 
Se inregistreA7ă nnaniMitate (18) 5/ohm'. „pergtitt". 

Preşedinte de şe.diriţă, Ursulică Constantin - Or.ni. 	de 	este epttizată, ,deelar .inchise luerărirle 
şediRţei-" 

Drept pentru eare s-a ineheiat pmzentul proces - verhal. 

	

Preşedinte de şedinfă, 	 Seeretar General U.A.T. Municipical Teenei 

	

Coustantin 	 George Luclan Borsau 
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