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PROCES — VERBAL 
SEDINŢĂ  ORDINARĂ  

14.02.2022 

incheiat astă-zi, 14.02.2022, ora 16.00 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care se desfăşoară  la Casa de Cultura — Sala Studio. 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este Inregistrată  audio-video. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Bun găsit dragi colegi, bine v-am găsit la şedinţa ordinară  a 

Consiliului Local Tecuci, dau cuvântul domnului Secretar General să  facă  prezenţa. " 
Dl. Secretar General Borşan George - face prezenţa în ordine alfabetică  astfel: " Bîrzu S.- prezent; 

Cimpanu T. — prezent; Drăgan 0.C. — prezent; Dumbravă  A.R. — 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 numărul total de 18 consilieri locali în funcţie sunt prezenţi 18. Şedinţa este legal constituită. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Dau cuvântul domnului Primar pentru a citi ordinea de zi." 
Dl. Primar — Dă  citire Dispoziţiei nr. 181/04.02.2022, cu unnătoarele proiecte de hotărâre: 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 27.01.2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 15 /04.02.2022 privind aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri şi 

cheltuieli şi a Programului de investiţii pubice pe grupe de investiţii şi surse de flnanţare al U.A.T. Municipiul 
Tecuci, pe anul 2022. 

3. Informări, interpelări, petiţii. 
* Adresa nr. 18/27.01.2022 privind Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Tecuci, 

perioada: 01.01.2021-31.12.2021. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " inainte de a supune la vot ordinea de zi , aşa cum aţi aflat, 

avem o completare a ordinei de zi, prin adresa nr. 31/CL/14.02.2022 cu următoarele proiecte: 
1. Proiect de hotărâre nr.18/ 14.02.2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Societăţii COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE S.R.L. Tecuci, precum şi Aprobarea grilei de 
salarizare a personalului societăţii COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE S.R.L. Tecuci. 

2 .Proiect de hotărâre nr. 19/ 14.02.2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Societăţii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci, precum i Aprobarea grilei de salarizare a 
personalului societăţii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci." 

3. Adresa nr.10134/14.02.2022. 
Dl. Secretar General Borşan George — " Prin adresa nr. 10134/14.02.2022 am solicitat domnului 

Primar al municipiului Tecuci, pentru a se Intocmi raportul de specialitate la cele două  proiecte de hotărâre cu 
care dumneavoastră  aţi solicitat completarea ordinii de zi , aşa cum cunoaşteţi, conform art 136 alin.8 din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, proiectele de hotărâre care nu sunt 'insoţite de rapoart de 
specialitate nu pot intra 1n dezbaterea de plen a şedinţei de consiliu local. La momentul de faţă  nu avem raport 
de specialitate la cele două  proiecte solicitate de dumneavoastră  în completare, proiectele nu pot intra în 
dezbatere în şedinţa de astăzi." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost prezentată  de 
cărre domnul Primar, fără  completare." 
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Se supune la vot ordinea de zi în forma propusă, iără  completare. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preedinte de edinţă, Grania F.I. - Să  trecem la ordinea de zi, începem cu Întrebări, 

interpelari petiţii , dacă  vrea cineva să  ia cuvântul ? 
D1. Câmpanu T. - Vreau să-1 întreb pe domnul Primar dacă  a trecut prin Bârlad ? La ieşire din 

Bărlad, au facut o investiţie extraordinară, ceea ce am vrut să  facem i noi cândva, nu s-a făcut însă  
nimic la noi, dar acel cuibar de afaceri, centru de afaceri a domnului Petică, nu a produs nimic, s-a luat 
vreo mă,sură, căci a dispărut statuia, a dispărut scena, dispar toate. . .nu aştept nici un răspuns. 

D1. Primar - Dar nici să  nu ateptaţi, dumneavoastră  trebuie să  tiţi foarte bine cine a vândut 
imobilele tecucenilor, tot ce s-a vândut, a fost vândut de către fosta administraţie P.S.D. Am vândut un 
ac de când sunt la Primărie? Mai mult decât atât câte hotărâri am dat, vă  întreb pe durnneavoastră  de 
atestare la domenul public? Aţi uitat că  la unitatea militară  am venit la dumneavoastră  i v-am solicitat 
votul pentru a încerca să  facem un centru.. .Haideţi să  facem locuri de muncă  pentru tecuceni. . .dar cu ce 
să  facem dacă  vă  opuneţi la tot? 

D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.- Haideţi să  vorbim pe rând. 
D1. Pascal - Nu am fost rău intenţionati niciodată  cu proiectele dumneavoastră  ce ţin de 

investiţiile acestui ora i am fost întotdeauna prezenţi la acele edinţe de consiliu. 
D1. Primar - Am venit cu un proiect la începutul mandatului să  încercăm să  atragem nişte 

investitori în zona noastră, la unitatea militară  si aţi spus că  terenul este foarte scump şi că  nu are rost 
să  facem aşa ceva, dei nu aveam nici-o garanţie că  vine vreun investitor, dar măcar făcem un pas i 
atunci la momentul respectiv ani şi spus nu facem altă  societate, nu angajă,m alţi oameni, dăm 
administrarea acestui centru către societatea Piaţe Prest Tec, şi care este în conducerea durnneavoastră, 
a celor de la partidul dumneavoastră  de la U.I.P.T. 

Arn fost deschis i am zis să  facem ceva pentru Tecuci, i am venit cu o propunere concretă, 
făceam ceva pentru tecuceni caci avem nevoie de locuri de muncă, tinerii pleacă, oamenii de afeceri din 
Tecuci nu mai au pe cine să  angajeze, să  formeze, dacă  nu lăsăm aceste orgolii politice la o parte nu o 
să  ajungem nicăieri. 

Eu zic totuşi să  folosim aceti bani europeni prima oară  iar cu banii noştri locali să  facem 
lucruri pe care nu le putem să  le finanţăm prin acele fonduri europene. 

D-na Dumbravă  A.R.— Eu am fost consilier local în mandatul trecut, iar P.S.D-ul nu a avut nici 
o opre1ite din partea noastră, şi a nimănui, au avut majoritate si în Consiliul Local, au avut Primar, ca 
să  vină  acum să  ne spună  nouă  că  noi am vrut să  facem nu stiu ce dar nu an reuşit să  facem ca la 
Bârlad. De ce nu aţi reuşit? Noi acum dacă  vrem să  facem ceva nu putem face din cauza 
durnneavoastra, dar dumneavoastră  de ce nu aţi reuit? 

D1. Martin C.M. - Dacă  tot vă  pasă  de banul public, domnule Priniar microbuzele le mai lăsăm 
acolo în parcare sau le punem în funcţiune? 

D1. Primar - Aţi văzut i dumneavoastră  când a venit avizul de la Consiliul Concurenţei i tiţi 
foarte bine procedura, că  fară  acest aviz nu putem face mai nimic. In prima şedinţă  o să  facem 
delegarea gestiunii, modificarea organigramei la C.U.P., forma bugetului pe care aţi depus-o prin 
amendamentele depuse nu prea îmi dă  încredere... 

D1. Martin C.M. - Nu am depus noi amendamente, Consiliul Local depune amendamente nu 
C.U.P.-ul. Ne daţi i nouă  un termen în legătură  cu Organigrama. . 

D1. Primar - Vă  aştept la mine la birou să  o clarificăm, să  vedem exact ce modificăm, o sa 
iniţiem i o edinţă, şi eu îmi doresc ca tecucenii să  circule cât mai repede cu aceste mijloace de 
transport, prin PNRR putem să  achiziţionăm autobuze electrice, pentru buna desfăşurare a acestui 
lucru, vor mai veni şi nite microbuze şcolare vor veni bani si lucruri pentru Tecuci. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. .- Daca mai doreste cineva sa ia cuvântul. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se trece Ia punctul 1 al ordinii de zi: adoptarea Procesului Verbal al edinţei ordinare din: 

27.01.2022. 
D1. Preedinte de edinţă. Grama F.I.- dă  citire prirnului punct. 
Se supune la vot procesul-verbal aI edinţei ordinare din:27.O1.2022. 
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Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 15 /04.02.2022 privind aprobarea 

Bugetului initial centralizat de venituri i cheltuieli şi a Programului de investiţii pubice pe grupe de 
investiţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. 

D1. Primar - Am făcut un amendament pentru că  s-a dat hotărârea Consiliului Judeţen pentru 
repartizarea cotei de 6% din venitul minim estimat şi repartizarea cotei de 20% aplicată  la sumele defalcate 
din T.V.A pentru finanţatrea cheltuielilor descentralizate la nivelul orau1ui i am primit o sumă  de 1 .000.000 
lei de la Consiliul Judeţean i 3 1 3 .000 lei de la Guvern pentru programul masa caldă  i am făcut un 
amendament pentru repartizarea acestor sume i anume, am dus către autorităţi executive - încălzit, iluminat 
şi forţă  rnotrica 1 75 mii lei pentru că  au crescut foarte mult cheltuielile la încălzire şi iluminat. 

Invăţărnânt preco1ar - suport alimentar - 3 1 3 .000 lei, Bibliotecă  încălzit, ilurninat i forţă  motrica 
75 .000 lei, Muzee - încălzit, iluminat i forţă  motrica - 3 5.000 lei, Casă  de Cultura încălzit, iluminat i forţă  
motrica - 36.000 lei i am mai dus către salubritate - 679.000 lei. Acesta este amendamentul meu pe care 
1-am depus . 

Se supune la vot amendamentul Domnului Prirnar. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I.. - Acum avem o serie de 5 amendamente, două  ale domnului 

Viceprimar i 3 ale subsemnatului. Amendament nr. 325 la Proiect de hotărâre nr. 15 /04.02.2022 privind 
aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri şi cheltuieli i a Programului de investiţii pubice pe 
grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. 

Text original : Secţiunea Funcţionare - Cod Indicator 67.02.05.03 Intreţinere grădini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive i de agrement din cadrul Servicii recreative si sportive cod 67.05.05 - suina de: 
4,483,500 lei. 

Text modificat : Secţiunea Funcţionare - Cod Indicator 67.02.05.03- Intreţinere grădini publice, 
parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement din cadrul Servicii recreative si sportive cod 67.05.05 - 
1,483,500 lei. Diferenta rezultată  din aceasta modificare în sumă  de 3,000,000 lei se va transfera Ia capitolul: 
Salubritate i gestionarea deeuri1or cod 74.02.05 - Salubritate 74.02.05.01 şi va deveni 6,041,500 lei. 

Motivaţia: Bugetul Companiei de Utilităţi Publice S.R.L Tecuci, nu este încadrat în bugetul centralizat 
de venituri i cheltuieli aşa curn a fost transmis de către societate, acesta nu acoperă  nici măcar sumele prinse 
anul trecut în bugetul de venituri şi cheltuieli, ceea ce va duce la imposibilitatea desfăşurării activităţii pe 
întregul an. 

D1. Pascal R. - În toţi aceşti ani când a fost bugetul centralizat de venituri i cheltuieli pe ordinea de 
zi au fost i celelalte bugete ale celorlalte societăţi. 

D1. Primar - O să  le aprobărn. 
D1. Pascal - Chiar dacă  noi nu am votat această  organigramă  în revisal automat trebuie făcută  acea 

creştere cu indexarea. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. - Răspuns la Amendament nr. 325 la Proiect de hotărâre nr. 

15 /04.02.2022 privind aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului 
de investiţii pubice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 
2022. Vă  precizăm că  solicitarea dumneavoastră  privind transferarea sumei de 3.000.000 lei nu poate fi pusă  
în aplicare, deoarece suma existentă  în budget la indicatorul 67.02.05 .03 cuprinde : cheltuielile cu salariile 
pentru Serviciul Totul Verde în sumă  de 3.337.800 lei (Legea 500/2002, Legea 273/2006 republicate si 
actualizate) i cheltuieli materiale necesare funcţionării serviciului în sumă  de 1.145.700 Iei. 

D1. Primar - În conformitate cu Legea 500/2006, Legea 273/2006 suntem obligaţi să  asigurăm pentru 
aparatul de specialitate cheltuielile de funcţionare, faptul că  dumneavoastră  aţi luat de 3 milioane lei şi i-aţi dus 
pe salubritate şi au rămas 1.483 mii lei , în condiţiile în care fondul de salarii este de 3.337.800 lei, acest 
amendarnent nu respect prevederile legale. Salarizările sunt prinse aici. 

D1. Pascal R. - În grila de salarizare ataată  noi nu am văzut Serviciul Totul Verde separat, Serviciul 
Totul Verde este trecut la Primărie, la alte servicii. 

D1.Viceprimar Drăgan O.0 - Nu aveau cum să  fie prinse salariile în acest cod. 
D1. Primar - Am discutat şi cu contabilitatea, aici sunt i salariile...eu nu cred că  4483 sunt fără  sa]arii. 

Iar să  rămâi cu 4483 este enorrn, nu avem ce face cu ei. 
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Se supune la vot Amendament nr. 325 la Proiect de hotărâre nr. 15 /04.02.2022 privind 
aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri i cheltuieli i a Prograinului de investiţii 
pubice pe grupe de investiţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. 

Se înregistrează  10 voturi ,,pentru ( dl.Cîmpanu T., dl.Drăgan o.c., dI.Grama F.I., dl.Istrate D., 
dl. Miron C.N., dna. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,dl.Ursulică  C., Voinea I.) şi 8 voturi 
,,împotrivă : (dl.Bîrzu S., d-na. Dumbravă  A.R., dl.Leonte I., dl. Pelin E.D., .Radu G.B., dl. Radu V., 
dI.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I.. - Amendament nr. 326 la Proiect de hotărâre nr. 15 
/04.02.2022 privind aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri şi cheltuieli şi a 
Prograinului de investiţii pubice pe grupe de investiţu i surse de finanţare aI U.A.T. Municipiul 
Tecuci, pe anul 2022. Text original : Secţiunea Funcţionare - Cod Indicator 55.02.01 - Tranzacţii 
privind datoria publică  şi imprumuturi - 626.000.00 lei .Estimări: 2023 -1.690.000 lei; 2024 -1.610.000 
lei; 2025- 1.520.000 lei. 

Text modificat: Secţiunea Funcţionare - Cod Indicator 55.02.01 - Tranzacţii privind datoria 
publică  i imprumuturi - 0 lei Estimări : 2023 - 0 lei; 2024 - 0 lei; 2025- 0 lei. Suma de 626.000 lei 
rezultată  din Secţiunea Funcţionare Tranzacţii privind datoria publică  şi imprumuturi se propune cu 
această  sumă  un nou obiectiv în secţiunea dezvoltare capitol 5 1 . 02 Autorităţi publice B obiective 
(proiecte) de investiţii noi - Buget local 8- Amenajare padoc cladire existentă  zona 7 vaci. 
Motivaţia: necesitatea de mutare imediată  a padocului din locul existent intr-o locaşie care permite acest 
lucru în afara oraşului, obiectiv propus aproape la fiecare rectificare bugetară  de anul trecut. 

Adresa nr. 10260/14.02.2022 ca răspuns la amendamentul nr. 326 privind proiectul de hotărâre 
nr. 1 5/04.02.2022, vă  precizăm că  solicitarea dumneavostră  nu poate fi pusă  în aplicare de către 
Serviciul buget contabilitate deoarece există  în derulare Contractul de Credit nr. 876/02.08.2021 încheiat 
între U.A.T Municipiul Tecuci si EXIMBANK SA, Hotărârea nr. 6614/17.08.2021 a CAJL i contracte 
încheiate cu constructorii. 

Ca urmare, avem obligaţia prevederilor de credite bugetare pentru contractele încheiate în anii 
precedenţi şi aflate în derulare (Legea 500/2002, Legea 273/2006). 

D1. Primar - Amendamentul nr.326 pe care domnul viceprimar 1-a propus scoate din capitolul 
55.02 acea sumă  de 626.000 Iei pe care noi trebuie să  o achităm conform contractelor încheiate, noi 
suntem obligaţi conform legii ca tot ce înseamnă  contracte în desf şurare încheiate, suntem obligaţi să  le 
trecem în aceste bugete. Avem nişte obligaţii foarte clare, conform Iegii. Conform Codului 
Administrativ unul din atributele pe care le are primarul este să  creioneze proiectul de buget. De 
exemplu la amendamentul 329 avem contract la modernizarea străzii Ion Petrovici - Stradă  Cuza Vodă  
avem bugetat pe anul 2022 - 4809,40 mii lei i dumneavoastră  aţi venit pentru anul 2022 cu 21 19,4 mii 
lei i în 2023 - 2690,00 mii lei, contractual îl avem până  în 2022, suntem obligaţi de lege să  respectăm 
aceste termene. 

D1. Pascal R. - Acest împrumut vine din anul 2020, să  renunţăm la acest înprumut, aţi văzut că  
dobânda a crescut şi e în continua creştere. 

D1. Primar - Dobânda este fixă , roborul variază, Noi avem dobândă  negativă. 
D1. Voinea I. - Astăzi este dobândă  negativă, dar pe viitor roborul creşte în funcţie de rata 

inf1aţiei. 
D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I.. - Tot vorbim de această  dobandă  negativă, cetăţenii 

înţeleg că  luăm nite bani şi că  dăm mai puţin înapoi, cel mai corect ar fi să  luăm un scadenţar, aş  vrea 
să  văd un scadenţar ... 

D1. Primar - Sunt chestiuni economice - gradul maxim de îndatorare pe care Tecuciul îl poate 
face, ca orice U.AT., este de 30% . Noi cu acest instniment suntem la 8,23% din gradul maxim de 
îndatorare pe care îl poate Iua Tecuciul. Opinia mea este că  vom ajunge să  ne blocărn cu acest buget şi 
nu ştiu dacă  are cineva de câştigat. Dacă  consideraţi oportun putem să  amânăm edinţa pentru marţi sau 
miercuri i facem una de îndată  ca să  discutăm fiecare amendament în parte Ia mine la birou. 
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D1 Secretar Borşan —" Dacă instanţa de judecată ar fi anulat hotărârea de Consiliu local prin care 
s-a aprobat imprumutul, atunci cred că am fi avut o scuză in faţa Ministerului de Finaţe să nu plătim acele 
penalităţi. " 

Dl. Leonte I. — " Pentru că prima hotărâre era contestată, prin a doua hotărâre domnu Primar a 
reconfirmat imprumutul deci practic a doua consfinţeşte definitiv semnarea acordului,." 

Dl.Bârzu S.-" in legătură cu acest contract, acesta este un contract de investiţii care presupune un 
beneficiu ulterior, noi discutăm la momentul acesta de nişte costuri, de acea dobândă dar ar trebui să discutăm 
şi de beneficiile pe care acest contract ne le va aduce. Vorbim de nişte străzi asfaltate, de nişte avantaje 
economice pentru locuitorii din zonă, vorbim de nişte business-uri care vor creşte, deci vorbim de o creştere 
economică pentru zona Tecuci. Această creştere economică se va vedea şi in taxele care vor fi plătite către 
buget. in acest moment se recuperează dobânda, deci nu discutăm la momentul acesta de un credit de consum 
ci de un credit de investiţii care va produce un câştig pe viitor. Deci noi nu ar trebui să analizăm numai 
dobândaa cât şi beneficiile pe care le va produce acest credit." 

Dl. Primar — " Dragi colegi pentru că sunt câteva chestiuni la care nu avem o situaţie clară propun să 
retrag proiectul de pe ordinea de zi şi convocarea unei noi şedinţe pentru aprobarea bugetului săptămâna 
aceasta, pentru a clarifica situaţiile care sunt incă incerte la acest moment. Deci domnule presedinte de 
sedinta, retrag de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre nr. 15 /04.02.2022 privind aprobarea Bugetului initial 
centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pubice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I.. —" Mai avem prinsă pe ordinea de zi adresa nr.18/27.01.2022 
privind raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Tecuci, perioada: 01.01.2021-31.12.2021. 

Dl. Leonte I. — "Am citit acest raport in proporlie de 60-70%, m-aş fi aşteptat ca raportul să bată cu 
sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale acestuia." 

Dl. Primar — " Uneori, ştiţi şi dumneavoastră că dincolo de aspectele care sunt scrise in hârtii sunt 
chestiuni care nu pot fi prinse in acestea şi faptul că a existat o comunicare uneori mai bună alteori mai puţin 
bună cu domnul viceprimar, eu nu pot decât sa-i multumesc pentru activitatea dânsului pe care a prestat-o 
pentru tecuceni." 

D1 Secretar Borşan —" Deci unicul proiect care a fost pe ordinea de zi a fost retras şi ca atare in 
şedinţa de astăzi nu s-a adoptat nici un proiect." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Vă mulţumesc dragi colegi, declar inchise lucrările şedinţei." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte deşeiiiţ. 	 Secretar General U.A.T. MuniclOMI Tecuci 
Grama Florin Iulian 	 George Lucian Borşat 
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