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PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ  DEÎNDATĂ  

20.01.2022 	 • 

Încheiat astăzi, 20.01 .2022, ora 12.00 în cadrul şedinţei extiaordinăre de îndată  a Consilitilui local al Municipiului 
Tecuci, care se desfăşoară  ON-LINE. 

Dl. Preedinte de şedinţă, Ursulică  Costatin - Bună  ziva stimaţi colegi, Primarul Municipiului Tecuci a convocat 
şedinţa extraordinară  de îndata, de astăzi iar pentru a începe Iucrările şedintei, rog pe domnul Secretar General să  facă  
prezenţa. 

D1 Secretar General, Boran George - Face prezenţa în ordine alfabetică  astfel: Bîrzu S.- prezent; Cîmpanu T. - 
prezent; Drăgan O.C. - prezent; Dumbravă  A.R. - prezent; Gavril c.s. - urmează  să  luăm act despre demisia dumnealui 
după  proiectul nr. 1; 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 1 9 consilieri locali în funcţie, urmează  să  rămână  1 8 consilieri locali în funcţie, după  proiectul rir. 1 
constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Gavril Claudiu Sorin., drept 
pentru care avem cvorum, domnule presedinte şedinţa poate începe. 

D1. Preedinte de edinţă, Ursulică  Constantin - Dă  cuvântul domnului Primar pentru a prezinta ordinea de zi. 
D1.Primar - AnuI acesta vom avea multe proiecte de implementat şi cu siguranţă  vă  voi deranja în astfel de edinţe 

de îndată  pentru că  situaţia o impune şi trebuie să  ne mişcăm rapid pentru a prinde cât mai multe finanţări pentru cetăţeni. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 3 7/ 1 9.0 1 .2022, cu următoarele proiecte de hotărâre: 
1 .Adoptarea procesului-verbal al edinţei ordinare din: 22. 1 2.202 1. 
2 .Proiect de hotărâre nr.04/ 1 4.0 1 .2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de 

consilier local al dlui GAVRIL CLAUDIU SORJN. 
3 .Proiect de hotărâre nr. 1 O/ 1 9.0 1 .2022 privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea 

cererii de finanţare pentru proiectul Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative i reducerea birocraţiei pentru 
ceăţeni în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă  - CP16/2021 - Fundamentarea deciziilor, 
planificare strategică  şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai 
puţin dezvoltate; Axa prioritară  2. Administraţie publică  şi sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul specific 
2. 1: Introducerea de sisteme i standarde comune în administraţia publică  locală  ce optimizează  procesele orientate către 
beneficiari în concordanţă  cu SCAP. 

4.Proiect de hotărâre nr.03/ 13.01 .2022 privind modificarea H.C.L. Tecuci nr.123/2021 de predare către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania Naţională  de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire creşă  medie. 

5.Proiect de hotărâre nr.11/ 19.01.2022 privind modificarea i completarea H.C.L. nr.68/ 22.06.2021, privind 
transferul managementului Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judeţean 
Galaţi i aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci din domeniul public al 
Municipiului Tecuci i administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci, în domeniul public al judeţului Galaţi i 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

6. Proîect de hotărâre nr. 1 3/ 1 9.0 1 .2022 privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră  în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi i a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii, pentru obiectivul Amplasare staţii reîncărcare autovehicule electrice municipiul Tecuci 
judeţul Galaţi. 

Se supune la vot ordinea de zi în forma propusă. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preşedinte de edinţă, Ursulică  Constantin - punctul 1 aI ordinii de zi:Adoptarea procesului - verbal al 

edinţei ordinare din 22.12.2021. 
D1.Preedinte de edinţă, Ursulică  Constantin.- dă  citire primului punct. 
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Se supune la vot procesui-verbai al şedinţei ordinare din: 22.12.2021. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru,, 
Se trece la punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.04/ 14.01.2022 privind constatarea încetării de 

drept, înainte de termen a mandatului de consilier Iocal al dlui GAVRIL CLAUDIU SORIN. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Noi luăm act de demisia domnului Gavril Claudiu - Sorin şi ne exprimăin votul. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 	 .. 	. 

Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.1Of 19.01.2022 privind acordul de principiu al 

Consiliului Local Tecuci pnvind depunerea cererii de finantare pentru proiectul Măsuri pentru simplificarea 
procedunlor administrative si reducerea birocratiei pentru ceăteniîn cadrul Prograinului Operaţional Capacitate 
Administrativă  - CP16/2021 - Fundamentarea deciziilor, planifîcare strategică  şi niăsuri de sirnplificare pentru 
cetăţeni Ia nivelul administraţiei publice Iocale din regiunile mai puţin dezvoltate; Axa prioritară  2. Administraţie 
publică  i sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme i standarde 
comune în administraţia publică  locală  ce optimizează  procesele orientate către beneficiari în concordanţă  cu 
SCAP. 

Dl. Preşedinte de edinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune Ia vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece 1a punctul 4 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.03/ 13.01.2022 privind modifIcarea H.C.L. Tecuci 

nr.123/2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei prin Compania Naţională  
de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasanientului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect tip - Construire creşă  medie. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.11/ 19.01.2022 privind modificarea i completarea 

H.C.L. nr.68/ 22.06.2021, privind transferul managementului Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci de la 
Consiliul Local Tecuci Ia Consiliul Judeţean Galaţi şi aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal 
Anton Cincu Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci şi administrarea Spitalului Municipal Anton 

Cincu Tecuci, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1.Radu V. - Domnule Preşedinte vă  rog să-mi îngăduiţi să-mi exprim un punct de vedere, apropo de modifîcarea 

H.C.L. nr.68/22.06.2021, nu aş  vrea să  infîuenţez votul colegilor mei, ştiu că  există  o anumită  tendinţă  de aprobare şi 
probabil se va aproba acest proiect, dar vreau să-mi exprim câteva opinii. 

Eu am înţeles soluţia aceasta de avarie la care apelează  Primăria, datorită  cheltuielilor mari care îi depăşesc resursele 
bugetare, ca Preşedinte aI Comisiei nr.3 din C.L Tecuci, comisie care are în subordine, ştiintă, învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, mă  întreb ce competenţe mai rămân Consiliului Local în acest domeniu, este o donaţie de către un 
tecucean către locuitorii acestui oraş, o donaţie făcută  de către Anton Cincu. 

Spitalul Municipal Tecuci deservete aproape o treime din populaţia Judeţului Galaţi inclusiv comunele arondate. 
Dacă  ne ducem cu cinci ani în urmă  şi vedem cu ce modice sume a subvenţionat Consiliul Judetean Spitalul Municipal 
Tecuci ne punem întrebarea dacă  peste alţi cinci ani va arăta altfel, m-aş  bucura grozav să  arate altfel. 

A ţinut cont Consiliul Judetean până  acum că  spitalul acesta nu era doar aI Iocuitorilor din Tecuci dei el se numea 
Spital Municipal? La fiecare votare, de când sunt eu mic s-a discutat despre construirea unui nou spital, şi noi tot cu 
donaţia aceasta a lui Anton Cincu trăim, îmbunătăţită  pe ici pe colo. 

Dacă  avea un respect atât de mare faţă  de tecuceni, Preedinte1e Consiliului Judetean, domnul Fotea, ar fi putut 
acţiona mai consistent şi până  acum. Îmi pun unele întrebări: dacă  se schimbă  structura administrativ- teritorială  a ţării i 
trecem la altjudeţ  învecinat, spitalul din Tecuci rămâne tot la Judeţul Galaţi? 

Dacă  de exemplu Judeţul Cluj ar avea sume mai mari de bani la dispoziţie de ce să  nu predăm spitalul Consiliului 
Judetean Cluj? 

In cazul unor reclamaţii, situaţii de urgenţă  sau bolnavi din Tecuci sau zona învecinată  Tecuciului vor apela direct la 
Consiliul Judetean pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătatea din Tecuci? 

La ce perioadă  se limitează  acest transfer total, de construcţii, terenuri, aparatură, personal, bolnavi, necesar de 
medicamente, pe 3 ani, 5 ani sau 10 ani? noi nu am hotărât. Personal voi urmări în calitatea pe care o am, în mandatul de 
consilier local, pe care mi I-au dat cetăţenii, să  văd dacă  activitatea viitoare a spitalului va înregistra o îrnbunătăţire pefltru 
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sănătatea locuitorilor Municipiului Tecuci. Din această  cauză  nu am avut o pozitie ,,pentru în edinţa de comisie de astăzi 
a Consiliului Local. 

D1. Preedinte de edinţă, Ursulică  C.- Intrebările dumneavoastră  sunt pertinente, cedarea Spitalului Municipal 
către Consiliul Judeţean nu este un mof domnule consilier, resursele Tecuciului, toti factorii politici nu ne permit Ia ora 
actuală  să  avem altă  opţiune decât aceea a predării acestuia Consiliului Judeţean Galaţi, ori al închide. 

D1 Primar - Domnule Vladimir îndoielile dumneavoastră  sunt pertinente pentru că  nu sunteţi singurul tecucean 
care îşi pune astfel de întrebări, în schimb trebuie să  fim conştienţi de un lucru, obiectivul tuturor consilierilor locali cât şi 
al meu este de a dezvolta acest sistem sanitar astfel încât cetăţenii Municipiului Tecuci să  beneficieze de cele mai bune 
servicii sanitare. Din păcate factorii decizionali de la nivel central au creonat aceste fonduri i au alocat sume de bani prin 
fonuri europene mult mai consistente catre Consiile Judeţene - respectiv Consiliul Judetean Galaţi. Am ajuns la concluzia 
împreună  cu preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi că  este mai corect să  predăm administrarea acestui spital, practic 
spitalul rămâne tot pe teritoriul Municipiului Tecuci doar că  accesarea acestor fonduri europene va fi mult mai facilă. 

In perioada 202 1 -2027 Spitalul Municipal Tecuci va beneficia de investiţii pe care noi nu le putem face, dacă  îl 
păstrăm, şi mai cred că  pe lângă  aceste fonduri europene, Consiliul Judeţean Galaţi va face şi investiţii din bugetul propriu 
pentru buna desfaşurare a activităţii medicale în Tecuci. 

D1 Viceprimar Drăgan o.C. - Consiliul Judeţean a adus 1 1 7 miliarde pentru suport - COVID, nu ştiu dacă  Tecuciul 
îşi permitea acest lucru, la ora actuală  este un proiect depus de Consiliul Judeţean împreună  cu Spitalul de boli infecţioase. 

D1.Leonte I. - Legat de această  procedură  de predare a Spitalului Municipal Tecuci a dori să  fac un singur 
comentariu: s-au făcut foarte multe demersuri în care Consiliul Judeţean să  se implice iar în mandatul 20 1 2-20 1 6 chiar s-au 
făcut foarte multe demersuri care se găsesc în Primărie, însă  Consiliul Judeţean nu a dorit să  se implice sub nici-o formă, 
de aceea mă  voi abţine i astăzi în a vota acest proiect. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  1 7 voturi pentru şi 2 abţineri (Leonte I., Radu V.) 
Se trece la punctul 6 a1 ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.13/ 19.01.2022 privind aprobarea participării la 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în Iocalităţi si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii, pentru obiectivul 
Amplasare staţii reîncărcare autovehicule electrice municipiul Tecuci judeţul Galaţi. 

D1. Preedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
D1. Preedinte de edinţă, Ursulică  Constantin - Declar închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

	

Presdinte de şedinţă, 	 Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci 

	

U,siJic Constantin 	 George Lucian Borsan 
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