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PROCES — VERBAL 
ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ  DE INDATĂ  

11.02.2022 

incheiat astă7i, 11.02.2022, ora 12.00 in cadrul şedinţei extraordinare de Indată  a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care se desfăşoară  ON-LINE. 

Şedinţa Consiliului Local de asfăzi este inregistrată  audio-video. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Bună  ziva dragi colegi, pentru a Incepe lucrările şedintei, rog 

pe domnul Secretar General să  facă  prezenţa. " 
Dl. Secretar General Borşan George - face prezenţa in ordine alfabetică  astfel: " Wirzu S.- prezent; 

ampanu T. — prezent; Drăgan O.C. — prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Grama F.I. — prezent; Istrate D. — 
absent motivat; 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 numărul total de 18 consilieri locali In funcţie sunt prezenţi 17, un absent motivat, şedinţa este 
legal constituită. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Domnul Primar nu este, o să  citesc eu ordinea de zi." 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 186/ 09.02.2022, cu 

următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Proiect de hotărâre nr.16/ 09.02.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 154/2021 privind aprobarea 

cererii de finanţare a obiectivului de investiţii "Modernizare străzi etapa III — LOT 1 — Municipiul Tecuci, 
Judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului 
general estimativ al obiectivului de investiţii. 

2. Proiect de hotărâre nr.17/ 09.02.2022 privind H.C.L. nr. 149/ 28.10.2021 privind aprobarea cererii de 
finanţare a obiectivului de investiţii "Modernizare lucrări de apă  şi canalizare In cartierele Griviţei, Bălcescu, 
Bulgari, C.F.R. i Gara de Nord Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de Investiţii 
Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

Se supune la vot ordinea de zi in forma propusă. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" . 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.16/ 09.02.2022 privind modificarea 

H.C.L. nr. 154/2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii "Modernizare 
străzi etapa III — LOT 1 — Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de Investiţii 
Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă  citire proiectului de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.17/ 09.02.2022 privind H.C.L. nr. 149/ 

28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii "Modernizare lucrări de 
apă  i canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari, C.F.R. i Gara de Nord Municipiul Tecuci, 
Judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea 
devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. — dă  citire proiectului de hotărâre. 
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D-na Paraschiv M.M. — " 0 să-i rugărn pe domnii din Aparatul de Specialitate al Primarul să fie atenţi 
la denumiri. Cartierul se numeşte Criviţeni, vine de la crivăţ, nu avem in Tecuci cartierul Griviţei." 

Dl.Radu V.- " L-am rugat pe cel care semnează raportul, respectiv domnul Trifan, să corecteze greşeala 
materială. Repet nu a existat niciodată in istoria Tecuciului cartier cu numele de Griviţei, cartierul se numeşte 
Criviţeni, iar oraşul se numeşte Tecuci, nu aş vrea să se schimbe vreo vocală de la oraşul Tecuci... nu vreau să 
schimbăm nici denumirea oraşului. Am o rugăminte ca pe viitor firma Rotary să fie exclusă a se mai 'inscrie la 
vreo licitaţie. " 

Se supune la vot proiectul de hotăffire. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Declar inchise lucrările şedinţei." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedintă, 	 Secretar General U.A.T. Muni‘l/piul Tecuci 
Grama Flo~lian 	 George Lucian BofşĂn 
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