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Încheiat ast7i, 27.01.2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Muriicipiului Tecuci, care 
are Ioc Ia Casa de Cultură  a Municipiul Tecuci, Sala Studio - ora 1 6 00  

edinţa Consiliului Local de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1. Preşedinte de edinţă, Ursulică  Constatin - declară  deschisă  şedinţa ordinară  din 27.01 .2022 şi dă  

cuvântul doinnului Secretar General - Borşan George pentru a face prezenţa. 
D1. Secretar General Boran George - face prezenţa în ordine alfabetică  astfel: Bîrzu S.- prezent; 

Cîmpanu T. - prezent; Drăgan o.C. - prezent; Dunibravă  A.R. - prezent; Grama F..I. - prezent; Istrate D. - 
prezent; Leonte I. - prezent; Miron C.N.- prezent; Paraschiv M.M.,- prezentă  prin videoconferinţă ; 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 1 8 consilieri Iocali în funcţie sunt prezenţi 1 8. Şedinţa este legal constituită. 
D1. D1. Preşedinte de edinţă, Ursulică  C - Dă  cuvântul domnului Primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 107/ 20.01.2022, cu următoarele proiecte de hotărâre: 

1.Adoptarea procesului-verbal aI şedinţei extraordinare de îndată  din: 20.01.2022. 
2. Proiect de hotărâre rir. 02 /13.01.2022 privind alegerea Preedinte1ui de şedinţă  al Consiliului Loca 

Tecuci pentru o perioadă  de trei luni (februarie 2022-aprilie 2022). 
3. Proiect de hotărâre rir. 01/04.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului loca 

rezultat după  închiderea exerciţiului bugetar al anului 202 1, ca sursă  de finanţare a cheltuielilor secţiunii d 
dezvoltare pe anul 2022. 

4. Proiect de hotărâre nr. 09/18.01.2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centra1iz 
al U.AT. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV -2021. 

5. Proiect de hotărâre nr.07/18.O1.2022 privind modificarea Art. 1 la H.C.L. nr. 60/25.06.2020 d 
aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - Sedii 
Primăriei Tecuci, judeţul Galaţi. 

6. Proiect de hotărâre nr.08/18.01.2022 privind modificarea Art.1 şi Art.2 din H.C.L. nr. 61/25.06.202 
privind aprobarea proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - Sediul Primăriei Tecuci şi 
cheltuielor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2O1 
2020, Axa prioritară  3.1.B. 

7. Proiect de hotărâre nr.061 17.01.2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană  Durabi 
(P.M.U.D.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi. 

8. Proiect de hotărâre nr. 14/20.01.2022 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămâ 
preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2022-2023. 

9. Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2022 privind completarea H.C.L. nr. 159/25.11.2021 - stabilir 
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele i utilajele ce deservec parcul auto al U.AT. Municipi 
Tecuci. 

10. Proiect de hotărâre nr.182/ 14.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construi 
imobil P+3E cu destinaţia de prestări servicii, sediu firmă, locuinţe de serviciu i brarişamente, racorduri 
reţelele de utilităţi publice - Str.1 Decembrie 1918, nr.48. 

1 1. Proiect de hotărâre nr.05/17.01 .2022 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiecti 
Reabilitare i extindere iluminat public Parc Regina Elisabeta Mnicipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. 

12. lnformări. interpelări, peliţii. 
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D1 Preedinte de edinţă, Ursulică  Constantin supune la vot ordinea de zi. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Preedinte de edinţă, Ursulică  Constantin - Vă  propun ca punctul 12 de pe ordinea de zi - 

Informări, interpelări, petiţii să-1 discutăm înaintea celorlalte puncte. 
Se supune la vot această  propunere. 
Se înregistreză  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin - Să  trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi 

Informări, interpelări, petiţii. 
D1.Ghica Vasile mulţumeşte domnului Primar, membrilor Consiliului Local pentru suina primită  în 

vederea editării celor două  cărţi ale sale, face o prezentare a acestora fiind vorba de istoria şi cultura acestui ora. 
D1.Cîmpanu T.- La începutul mandatului acestui Consiliu orice cetăţean care îndeplinea câteva 

condiţii putea să  cumpere locul de sub garajul său, de ceva timp domnul Gradea a spus că  nu este oportun i s-a 
stopat, dacă  este legal să  dăm voie să  se vândă  aceste locuri de sub garaje. 

D1.Primar —Cel mai corect ar fi să  facem o inventariere, să  vedem exact ce avem şi după  să  stabilim ce 
facem cu aceste garaje. Să  încercăm să  facem o evaluare la faţa locului pe teren, iar dacă  60 -70 % sunt cu 
terenul cumpărat, atunci cred că  ar trebui să  le vindem şi pe celelalte 3 0 - 40%, dacă  este o proporţie mai mic 
cumpărată, părerea mea este să  construim acolo locuri de parcare. 

D1. Pascal Remus - Primul aspect este legat de semaforul de la Liceul Agricol care nici după  5 luni nu 
a fost pus în funcţiune şi odată  ce va fi dat drumul şi la LIDL, cele două  berLzi vor fi foarte aglomerate, aş  dori s 
revenim înapoi la două  benzi una pentru stânga i două  spre oraş. 

D1.Primar —Nu am semnat procesele verbale pentru a se face plata furnizorului pentru că  ele n 
corespund din punct de vedere funcţional, nu dau un milliard şi ceva pentru nişte semafoare nefuncţionale 
Problema este că  semafoarele cum le-au gândit aceşti furnizori au o problemă  de sincronizare. Cred că  este ma 
bine cum funcţionăm acuma, decât dacă  le dăm drumul la cele noi, le-am dat drumul în vară  şi era coada pân 
după  LIDL, nu am plătit nimic, aştept o variantă  mai bună, dacă  nu mergem în instanţă. 

D1. Pascal Remus - Al doilea aspect: am avut astăzi la mapă  un excedent bugetar - în momentul în car 
am avut un excedent bugetar, noi la penultima şedinţă  am avut un amendament cu rectificare bugetară  1 
calculatoarele de la Şcoala 5, care erau o prioritate, se pare că  acel amendament nu a mai fost pus în practică  
educaţia şi sănătatea sunt o prioritate, nu cred că  trebuie să  ţinem cont de culori politice, ambiţii etc. Nu înţe1e 
de ce nu aţi pus în aplieare acel amendament, mai ales că  a fost votat şi aţi avut şi excedent bugetar. 

D1.Primar - Nu a fost pus în aplicare pentru că  nu am fost convins de nevoia pe care o au cei de 1 
Şcoala nr. 5, pentru că  ei au si nişte venituri per capita, cu care pot să  se finanţeze. Evident cît sunt solicitări de 1 
şcoli trebuie să  facem eforturi să-i sprijinim. Cred că  vom găsi variante să  sprijinim şi Şcoala 5. 

D1 Pădure A. L. - Aţi întrebat pe cei de la Şcoala 5, dacă  la sfîrşitul anului fiscal rămân bani pentri 
finanţare per capita? 

D1.Primar - 	u este o problemă  o să  putem prinde bani şi în rectificarea viitoare . 
D1 Voinea I. - Care este situaţia străzilor balastate în Municipiul Teuci ? Bulevardul Ferdinand car 

este într-o stare degradată, dacă  se poate da cu un autogreder? 
D1.Primar - In momentul în care vremea ne permite putem balasta şi amenaja aceste străzi, aven 

probleme cu foarte multe străzi datorită  modului de lucru a celor de la ROTARI, au amestecat piatra cu pământu 
şi s-a facut mocirlă. În perioada aceasta în care străzile sunt ude nu se poate intra cu autogrederul. Undeva 1 
începutul lunii martie vom putea intra cu balastarea şi amenajarea acestor străzi. 

D1 Voinea I - Nu se poate aplica regulamentul adoptat anterior? 
D1.Primar - Nu se poate aplica retoactiv căci cei de la ROTARI lucrează  pe o autorizaţie veche. 
D1 Voinea I - A doua problemă  vreau să  vă  aduc în atenţie: wc-ul public care nu este funcţional. 
D1.Primar - Wc-ul public este închis pentru că  sunt nişte probleme la canalizare, ROTARI a iăc 

lucrarea acolo, dar încă  nu este racordat... 
D1 Voinea I- O altă  problemă, la ANL-uri nu s-au mai emis facuri de către Primărie, la energi 

termică. 
D1.Primar - Este o situaţie foarte delicată, şi noi am făcut solicitări la cei de la gaz, nici noi nu ar 

primit facturi, dl. Gradea este cel care se ocupă  de acest aspect, din păcate este acasă  pentru 10 zile. 
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Noi ca să  putem factura către locatarii de la ANL-uri trebuie să  primim aceste facuturi de la furnizorii de 
utilităţi, vorbim de Engie, Electrica etc., când le primim le facturăm către dumneavoastră. D1. Gradea vă  poate da 
mai multe detalii în privinţa acestui aspect. Poate reuim să  negociem nişte tarife mai bune . 

D1 Voinea I- Ultimul aspect: în legătură  cu abonamentul de la parcări pentru ANL-uri, nu mi s-a 
perceput, am crezut că  mi se înnoieşte automat... 

D1.Primar - O să  verific, mai sunt si anomalii. 
D1. Preedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin: - Punctul 1 al ordinii de zi:Adoptarea procesului - 

verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din: 20.01.2022. 
D1.Preedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin.- dă  citire primului punct. 
Se supune la vot procesul-verbal al edinţei extraordinare de îndată  din: 20.01.2022. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 02 /13.01.2022 privind a1egerei 

Preedinte1ui de edinţă  al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă  de trei luni (februarie 2022-aprilie 
2022). 

D1. Preedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1. Pascal Remus îl propune pe dl. Grama Florin. 
Se supune la vot propunerea domnului Pascal Remus. 
Se înregistrează  9 voturi pentru ( dl. Cîmpanu T., dl.Drăgan O.C.,dl Istrate D., dl.Miron C.N., d.n 

Paraschiv M.M, dl.Pascal R., dl. Pădure A.L.,dl.Ursulică  C.,dl.Voinea I.) , dl.Grama F. nu participă  la deliberarc 
şi 8 abţineri (dl.Bîrzu S.,Dumbravă  A.R., Leonte I.,dl.Pelin E.D.,Radu G.B.,Radu V, Sandu A., Susanu B.B.) 

Dna. Dumbravă  Ani - Rodica îl propune pe dl. Pascal Remus. 
Se supune la vot propunerea doamnei Dumbrava A.R. 
Se înregistrează  8 voturi pentru (dl.Bîrzu S.,Dumbravă  A.R., Leonte I.,dl.Pelin E.D.,Radu G.B.,Rad 

V, Sandu A., Susanu B.B.) şi 9 abţineri. (dl. Cîmpanu T., dl.Drăgan O.C.,dl Istrate D., dl.Miron C.N., d.m 
Paraschiv M.M, dl.Pascal R., dl. Pădure A.L.,dl.Ursulică  C.,dl.Voinea I.) 

D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - D1. Grama Florin va fi noul preşedinte. 
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. 01/04.01.2022 privind aprobare 

utilizării excedentului bugetului local rezultat după  închiderea exerciţiului bugetar al anului 2021, c 
sursă  de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire amendamentului nr.285/26.O1.2022 al domnului Pasca 

Remus - La Proiectul de hotărâre nr. 01/04.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului loca 
rezultat după  închiderea exerciţiului bugetar al anului 202 1, ca sursă  de finanţare a cheltuielilor secţiunii d 
dezvoltare pe anul 2022, Text original - pct.71 - BUGETUL LOCAL 9. Reabilitare zone interblocuri str. A1ee 

trandu1ui (proiectare şi execuţie) - 2.000.000 lei, Text modificat - pct.71 - BUGETUL LOCAL 9. Reabilitar 
zone interblocuri str. Aleea Ştrandului (jroiectare i execuţie) - 1 .000.000 lei. 1 2- Moderni7re str. Unirii, str 
Traian (jroiectare i execuţie) - 1.000.000 lei. 

Text original - pct.58 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrulu 
financiar 2014-2020 - 3.456.950 lei . Text modificat -- Abrogare -banii de ramas în capitolul de exceden 
bugetar. Motivaţia: Datorită  situaţiei de plată  restantă  aferentă  străzii Unirii, consider că  este prioritar să  fi 
stinsă  aceasta datorie şi diferenţa de sumă  să  fie prinsă  în bugetul local aferent anului 2022. Pentru capitolul 5 8 - 
Iipsă  justificare, pentru ce vor fi folosiţi aceşti bani, vor fi redirecţionaţi pentru suplimentare buget neeligibil sa 
vor fi folosiţi pentru cofinanţare. 

Banii să  rămână  în excedent, să  nu fie consumaţi. 
D1.Primar - Vreau să  întreb pe iniţiator: dl.Pascal Remus - pct.58 - Proiecte cu finanţare din fondur 

externe nerambursabileaferente cadrului financiar 20 1 4-2020 - 3 .456.950 lei, partea noastră  de cofinanlare. 
Pascal Remus - In rnaterialul de la mapă, nu am regăsit ce se întârnplă  cu aceti bani. 

D1.Primar —Sunt partea de cofinanţare pentru proiectele cu fonduri nerambursabile.In continuare 
arnendamentului spune pentru ce vor fi folosiţi aceti bani, vor fi folosiţi tot pentru cofinanţare. 
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Pascal Remus - Eu am zis aşa: să  lăsaţi aceti bani în excedent, căci tiţi foarte bine că  excedentul nu 
poate fi folosit decât pentru dezvoltare, nu puteţi să-1 duceţi în altă  parte. Dau un exemplu la cantina de ajutor 
social avem 1 . 1 60.000 lei. 

D1.Primar -Sa-i luăm de aici si sa-i ducem acolo? 
Pascal Remus - Da, dar pe ce? Pe neeligibil, pe cofinanţări, pentru că  este Ordinul nr.2050/30.12.2021 

spune că  la toate proiectele pe fonduri europene încheiate în perioada 2014 - 2020, tot ce înseamnă  creteri 
rezultate în urma creşterilor materiale să  poată  fi decontate din bugetul de stat, si atunci se aplică  formula pe care 
o titi, la restul de executat cu acele materiale, să  refaceţi din nou tot bugetul, să  introduceţi pe Capitolul 4. 1 acea 
sumă  în plus i în felul acesta se va deconta acea surnă, nu este nevoie să  duceţi suma pe neeligibil, suma va 
deveni eligibilă, ceea ce înseamnă  actualizări de materiale - Ordinul 2050/30.12.2021. 

Se supune la vot amendamentul nr. 285/26.01.2022 al domnului Pascal Remus. 
Se înregistrează  10 voturi ,,pentru( dl. Cîmpanu T., dl.Drăgan O.C., dl.Graxna F., dl Istrate D., dl.Miron 

C.N., d.na Paraschiv M.M, dl.Pascal R., dl. Pădure A.L.,dl.Ursulică  C.,dl.Voinea I.) i 8 abţineri (dl.Bîrzu 
S.,Dumbravă  A.R., Leonte I.,dl.Pelin E.D.,Radu G.B.,Radu V, Sandu A., Susanu B.B.). 

D1. Preedinte de edinţă, Ursulică  C. - Amendamentul a trecut. 
Se supune la vot proiectul de hotărre cu tot cu amendamentul d-lui Pascal R. 
Se înregistrează  16 voturi pentru i două  abţineri (Bîrzu S., Radu V.). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 09/18.01.2022 privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului centralizat al U.AT. Municipiul Tecuci pe triinestrul IV -2021. 
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. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.07/18.01.2022 privind modificarea Art. 1 

la H.C.L. nr. 60/25.06.2020 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice - Sediul Primăriei Tecuci, judeţul Galaţi. 

D1. Preedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1.Miron C - In luna iunie a anului 2020 ani votat actualizarea acestui proiect si acum îl vom vota, dai 

a vrea să  fac câteva observaţii la cele două  proiecte de pe ordinea de zi, punctele 5 si 6 ambele referitoare la 
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - Sediul Primăriei Tecuci, judeţul Galaţi. O scurtă  

prezentare, proiectul a fost semnat spre finanţare la sfârşitul anului 20 1 8, noi astăzi votăm la punctul nr. 5, 
actualizarea indicatorilor şi constat că  avem o diferenţă  de 766.868,45 lei, rezultată  ca urmare a ajustării 
preţurilor materialelor, cât şi o diferenţă  de 202. 1 88,08 lei, rezultată  dintr-o diferenţă  dintre NR si NCS, ca 
urmare a unei reexpertize necesare implementarii proiectului. Norocul nostru este ca Ordonanta de Guvern nr. 
15 /2O2lpermite o realocare de fonduri, şi anume 550.000 lei din capitolul- diverse si neprevazute, totuşi îii 
aceste condiţii, după  aproximativ 3 ani de la implementare, facând o analiză  între valoarea totală  a proiectului i 
contribuţia proprie a Municipiului Tecuci, observăm că  am ajuns la un raport de 1 la 4, iar 25% reprezintă  
contribuţia Municipiului Tecuci. In general un proiect bine implementat trebuie să  se încadreze undeva între 90 - 
93 % valoare nerambursabilă. Prima problemă  pe care a vrea să  o scot în evidenţă  ar fi acel rol al Comisiei 
tehnico-economice. 

D1. Primar - Vă  rog să  precizaţi textul de lege care să  prevadă  această  comisie, eu nu am găsit un text dc 
lege, din câte am înţeles a fost abrogat. 

D1.Miron C.N. - Text de lege nu vă  dau acum, eu vă  dau un exemplu. 
D1. Primar - Nu-mi daţi exemplu, daţi-mi text de lege, pentru că  între timp Iegislaţia s-a schimbat i toatc 

proiectele sunt vizate de verificatorii autorizaţi, înainte nu erau aceşti verificatori autorizaţi şi se făceau acestc 
comisii, între timp legea s-a schirnbat şi din păcate, această  comisie nu-şi mai are rostul. 

D1.Miron C.N. - Legea nu ne interzice, ceea ce nu interzice legea, noi putem face. 
D1. Primar - Ce valoare are un raport al acestei comisii, care este o comisie Iacută  de noi fără  uri 

fundament legal, în condiţiile în care toate aceste modificări sunt avizate de experţi aulorizaţi, nu o să  stea 
niciodată  în picioare ceea ce spunem noi în faţa unui document emis de un expert, că  tocmai acesta a fosl 
motivul pefltru care aceste comisii s-au desfiinţat, pentru că  a apărut obligaţia ca tot ce însemnă  proiecte, tot cc 
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înseamnă  chestiuni de documentaţie să  fie supuse unor verificatori autorizaţi, acesta fiind autorizat să-mi spun 
dacă  este în regulă  sau nu este în regulă  

D1.Pascal R. - Proiecte tehnice domnule Primar... Devizele nu se semnează  de un verificator. 
D1. Primar - Implementarea nu se face pe ba7.  unui verificator? 
D1.Miron C.N. - Eu îmi menţin punctul de vedere i vă  aduc încă  două  contra argumente, primul: foart 

multe ministere au aceste comisii tehnico-economice care îşi desfăşoară  activitatea i în acest moment, foart 
multe consilii de judeţe din România au aceste comisii tehnico-economice şi încă  un argument în plus: acest 
documentaţii vor fi la rândul lor cuantificate, verificate în vederea obţinerii finanţării, credeţi dumneavoastră  c 
acea comisie are experţi peste experţii daţi de lege? 

D1. Primar - Eu asta spun, din moment ce proiectele sunt verificate de nişte oamerii abilitaţi , vă  întret 
cine să  facă  parte din această  comisie tehnico-economică ? 

D1.Miron C.N. - In general din aceste Ct-uri fac parte: reprezentantul serviciului investiiţii, de la fondur 
europene, contabilitate, juridic, administrarea domeniului public şi privat. 

D1. Primar - Mi-ar face plăcere să  discutăm într-una din zile să  vedem cum putem să  facem aceast 
comisie şi ce trebuie să  elaboreze aceasta, dacă  vorbesc cu colegii din aparatului de specialitate, de altfel vă  spur 
că  după  şedinţa pe care au avut-o cu dumneavoastră  am vorbit cu ei de comisia tehnico-economică  şi au spus, d 
a fost într-adevăr, dar în momentul când s-a introdus obligativitatea ca toate proiectele să  vină  vizate de ur 
verificator autorizat , rolul acestei comisii a dispărut şi a spus ce autoritate am eu şef de investiţii împreună  c 
şef de la patrimoniu să  spun că  un proiect tehnic îndeplineşte sau nu îndeplineste nişte condiţii, pentru că  noi ur 
suntem abilitaţi, de asta vă  spun că  rolul acestei comisii să  nu fie cel scontat, dar putem găsi o formulă  dac 
credeţi dumneavoastră  că  este nevoie să  găsim o formulă  dar care ar putea să  ne ajute i o facem fră  probleme. 

D1.Miron C - Da, a doua intervenţie referitoare la cele două  proiecte: m-am documentat i dir 
materialele puse la mapă  i de la aparatul de specialitate, iniţial perioada de execuţie a lucrărilor a fost de 1 6 1uni 
la ora actuală  mai avem 9, maxim 1 0 luni ca şi durată  de execuţie a lucrării, nu de finalizare a proiectului, pân 
prin martie 2023 până  la finalizarea proiectului. Credeţi dumneavoastră  că  se poate finaliza imp1ementare 
proiectului în condiţii optime? i ce măsuri preconizaţi că  veţi lua în acest sens, având în vedere că  există  ur 
decalaj de 6 luni ? din ce am înţeles de la colegii din aparatul de specialitate, gradul de maturitate actual a. 
proiectului este undeva de maxim 1 5 % 

D1. Primar - In momentul când am intrat Primar erau o serie de proiecte, care erau blocate, printre car 
şi acesta, cred că  la proiectul acesta s-a muncit cel mai mult pentru că  era încheiat un contract cu un operatoi 
economic care nu făcea absolut nimic, făceam şedinţe din doua în două  săptamâni, nu s-a facu nimic, inclusiv h 
Bucureti am fost ca să  caut împăcare între constructor şi proiectant, deci acolo s-a ajuns, am făcut şi lucru 
acesta, eu spun că  la momentul acesta proiectul este salvat şi banii europeni care trebuie să  vină  pe acest obiecti 
vor fi traşi cu precădere, în momentul în care s-a semnat un contract cu subcontractor, valabilitatea termenulu 
s-a extins. 

D1.Miron C - Martie 2023 era încheierea proiectului. 
D1. Primar - Era termenul iniţial, dar s-a prelungit acest termen. Astăzi ceea ce văd îri primărie şi cei car 

au trecut prin primărie , lucrurile încep să  se mişte la acest proiect. Faptul că  este o diferenţă  de 1 la 4 cum aţ  
spus dumneavoastră  în ceea ce priveste banii pe care îi alocăm noi, nu pot să  spun că  îmi este imputabil, pentn 
că  aţi spus dumneavoastră, contractul a fost semnat din 2018, eu am intrat Primar în 2020, doi ani proiectul a fos 
blocat, dacă  e să  întrebaţi pe altcineva, nu pe mine ar trebui să  mă  întrebaţi de ce nu s-au mişcat lucrurile la aces 
proiect, între timp preţurile au luat-o razaa şi de aici apar aceste diferenţe majore. Eu am căutat ca tot ce a fos 
proiect european, să  încercăm să  îl salvăm, chiar dacă  venim noi cu o finanţare mai mare, dar să  încercăm s 
luăm aceti bani, pentru că  nu se ştie când ne vom mai întâlni cu aceşti bănuţi pentru urbea nostră  şi spre bucuri 
mea cred că  am şi reuşit. La acest moment cam toate proiectele sunt pe linie dreaptă, inclusiv ultimul cu car 
vom intra este cel cu eficienţa energetică  de la SaIa Popular, acolo unde la momentul acesta este Centru d 
vaccinare, dar cred că  din martie vom închide acest centru de vaccinare, vom da posibilitatea constructorului s 
se apuce efectiv de lucrare. Pe multe lucrări discut cu constructorii astă7i, discutăm pe un preţ, te mai gândeşti c 
lună, două, iar cînd ajungi să  baţi palma deja s-au schimbat preţurile la furnizori, sunt aşa mari fluctuaţiile 1 
aceste preţuri la materiale, la tot felul de electrice, electronice, încât este foarte dificil să  faci o ofertă  ci 
valabilitate mai mare de 30 de zile. părerea mea este că  preţurile nu mai sunt ace1eai, se modifică  cu o rapiditat 
ieşită  din cornun. Sper ca anul acesta să  se 1initească  aceste fluctuaţii de preţuri şi să  avern şi noi o oarecar 
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stabilitate, pentru că  ceea ce se întâmplă  nu este benefic nici pentru noi ca beneficiar de lucrări, dar nu este corecl 
nici pentru constructori. Discutam cu unul din constructori că  a licitat vata care se 1ipete la eficienţă  energetică  
cu 50 - 70 lei mp i acum este 1 1 0 lei la reducere, sunt nite chestiuni care afecteză  proiectele astea i îmi doresc 
din suflet să  le văd pe toate implementate. 

D1.Miron C.N. - Cu o monitorizare mai atentă  eu cred că  ne duce spre un termen mai mic dc 
implementare, orice depă ire a termenului de implementare duce la costuri suplimentare i ar fi păcat să  scădem 
şi sub 75% 

D1. Primar - Eu vă  spun că  îmi doresc să  fiu cu partea nostră  de cofinanţare cât mai jos, dacă  se poatc 
spre zero, este perfect. Ceea ce v-am spus la şedinţa on-line pe care am avut-o este că  în acest an se vor deschidc 
foarte multe linii de finanţare, e o certitudine pe care am discutat-o şi la nivel de Bucureşti şi la nivel de colegi îii 
judeţul Galaţi, va fi o mare problemă  cu constructorii. Cine vor fi cei care vor implementa aceste proiecte 
Pentru că  atât pe civile cât i pe partea de drumuri , vor fi foarte mulţi bani în următoarea perioadă  i toată  lumea 
se întreabă  cum vor fi implementate PNNR-ul ştiţi şi dumneavoastră  că  trebuie implementat până  în 2026. Când 
putem să  cheltuim noi atâţia bani până  în 2026, că  dacă  mai apare o situaţie în care începi prost cu o licitaţic 
contestată, te duci în instanţă  şi ai pierdut jumătate de an, un an, deja lucrurile se schimbă, mai apare şi 
nenorocirea cu diferenţele de preţuri şi după  ce se termină  procesul, dej a preţurile sunt altele, nu se întâmp1 
altceva decât să  spună  că  s-a terminat procesul, am câştigat, îmi pare rău nu mai vin să  mai semnez contractu] 
pentru că  s-au modificat preţurile şi nu-mi mai permit . E o situaţie foarte delicată, eu sper totuşi să  găsirr 
împreună  cele mai bune soluţii să  atragem cât mai mulţi bani pentru Tecuci şi să  găsim şi oamenii care să  lc 
facă. 

D1.Miron C.N. - Este mai dificil de implementat, decât de atras. 
D1. Primar - Aa este. Când mi-aţi spus prima oară  treaba aceasta, am spus domnule nu-i dau dreptatc 

d-lui Miron, astăzi când sunt în funcţia de primar este foarte greu de implementat aceste proiecte în care apar c 
grămadă  de situaţii neprevăzute. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - Mai sunt şi alţi doritori ? 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 6 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.08/18.O1.2022 privind modificarea Art.1 

şi Art.2 din H.C.L. nr. 61/25.06.2020 privind aprobarea proiectului Creterea eficienţei energetice 
clădirilor publice - Sediul Primăriei Tecuci şi a cheltuielor legate de proiect, în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  3.1.B. 

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 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.06/ 17.01.2022 privind aprobare 

Planului de Mobilitate Urbană  Durabilă  (P.M.U.D.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. - dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1. Pascal —Domnulu Primar, la art. 2 spune că  valoarea contractului pentru elaborarea Planului d 

Mobilitate Urbană  Durabilă  (P.M.U.D.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi., este de 154.700,0( 
lei cu TVA. Dumneavoastră  faceţi un amendament în cadrul şedinţei să  abrogăm art. nr. 2. 

D1. Primar - Da, este o eroare. Am vorbit cu d-na Constantin ş  trebuie abrogat, eliminat art. nr. 2 dir 
hotărâre. 

D1.Miron C.N. - U.I.P.T. Tecuci va vota acest proiect, suntem convinşi de faptul că  el reprezintă  ur 
document necesar pentru toată  lumea, chiar i pentru mai puţin cunoscători. Prima întrebare: aş  vrea să  ştiu dac 
acest plan a fost verificat de către aparatul de specialitate i s-a ţinut cont de Ghidul Gespor, care imp1ementeaz 
modul de elaborare al P.M.U.D.? 

D1. Primar - Sunt convins că  cel care a facut acest plan a respectat în tocmai acest ghid cu privire h 
întocmirea P.M.D.U., mai ales că  ultimele recomandări pentru 2020 - 2027 au fost o serie de revizuiri. Cei dir 
aparatul de specialitate vă  spun că  nu aveau de unde să  cunoască  aceste aspecte, din acest motiv am optat s 
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folosim o firmă  specializată  in elaborarea acestor planuri şi dacă  vă  uitaţi această  firmă  care a elaborat acesi 
plan, a elaborat multe planuri în multe municipii de judeţ  , este ceea ce ne trebuie i nouă  la Municipiul Tecuci." 

Dl.Miron C.N. — " Eu am studiat planul, iar in finalul acestuia apar nişte recomandări, constau in 
Infiinţarea unei structuri specializate la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci pentru monitorizarea implementarii 
P.M.U.D., dacă  s-a Infiinţat această  structură, sau când o veţi Infiinţa?" 

Dl. Primar -"Pot să  infiinţez această  structură  Inainte sa-1 avem aprobat? Această  structură  se va Infiinţa 
după  aprobarea planului." 

DI.Miron C.N. — " Tot în P.M.U.D regăsim extinderea zonelor destinate pentru transport alternativ, 
introducerea de noi sensuri unice şi parcări. Intrebarea mea ar fi pentru anul 2022-2023, dacă  în bugetul 
Municipiului Tecuci, In lista de investiţii se vor regă, câte din acestea se vor regăsi?" 

Dl. Primar -"Săptămâna viitoare vom lansa 'in licitaţie amenajarea tuturor spaţiilor interblocuri de la Cinr 
către Ghe.Petraşcu, stânga-dreapta, o să  fie o licitaţie cu clauză  suspensivă, care va intra In vigoare duffl 
aprobarea bugetului şi Incercăm să  c'âştigăm cât mai mult timp pentru că  în eventualitatea apariţiei unei 
contestaţii se prelungeşte foarte mult termenul.. in ceea ce priveşte mărirea numărului de parcări vreau să  
spun că  anul trecut am reuşit eliminarea unui punct negru de pe harta Municipiului Tecuci, acela de la Şcoala nr 
10 unde am reuşit să  facem o parcare care să  acopere zona Policlinicii şi nu mai este blocajul care era Inainte 
Am făcut demersuri pe lângă  fostul ministru al apărării, dl Ciucă, ne-a venit confirmare că  o să  primim jumătatc 
din terenul din zona interblocuri de la fosta Casa a armatei, după  ce vom face toată  procedura de obţinere 
terenului, vom face o parcare mare, iar partea din spate o lasăm pentru Şcoala 5, poate vom găsi o finanţarc 
pentru o sală  de sport. Astfel facem paşi importanţi In ceea ce priveşte parcările. Am mai făcut o propunere ir 
bugetul anului 2022, să  dăm 20.000 — 30.000 lei pentru un DALI parcare centrală. , Intre Ateneu şi Casa d( 
Cultură  care să  fluidizeze tot ce Insemnă  locuri de parcare In zona centrală. Aici va fi vorba şi de câtevr 
expropieri, este un teren a unui cetăţean , pe care nu se poate construi, cu ce teren mai avem noi si sunt convin: 
că  acestă  parcare va deservi şi Spitalul de Pediatrie, acolo unde nu avem efectiv parcări. Tot anul acesta averr 
prins pe buget un DALI vrem să  facem reabilitarea zonei interblocuri de la AG-uri vis-a-vis de OMV Petrom 
unde anul trecut au fost câteva probleme legate de iliminatul stradal, dar văzând cum evoluează  lucrurile p( 
Aleea Ştrandului am Incredere că  lucrările acestea vor fi benefice pentru toţi locuitorii, pe de o parte vom creer 
noi locuri de parcare, eficientizăm iluminatul public pentru că  sunt câteva probleme in anumite zone, este vech 
ca i cabluri, structură, apar de foarte multe ori scurtcircuite in părnânt, până  sunt remediate , durează  câteva zil( 
şi sunt costisitoare pentru noi ca municipalitate." 

Dl.Miron C.N. — " Din punctul nostru de vedere, această  documentaţie nu trebuie privită  ca o condiţie dc 
accesare a fondurilor europene, trebuie să  ne focusăm pe perioada 2021-2027 aşa cum apare In denumirer 
P.M.U.D., să  Incercăm să  realizărn cât mai mult din ceea ce s-a propus acolo." 

Dl. Primar -"Aceste documente (strategie şi P.M.U.D.) ne vor ajuta In anii ce vor veni, să  ştim ceea ce 
dorim de la acest oraş. Dorinţa fiecăruia dintre noi este să  îl dezvoltăm cât se poate. Pe Programul operaţiona 
regional o să  accesăm nişte fonduri pentru Municipiul Tecuci şi toate arterele principale pe care le vorr 
moderniza vor avea şi piste de biciclete. Astăzi am primit avizul favorabil de la Consiliul Concurenţei cu privr< 
la atribuirea Contractului de delegare către C.U.P. S.R.L. Vom modifica organigrama C.U.P.-ului să  Işi permitr 
să  angajeze şoferi categoria B iar undeva In luna aprilie va Incepe operarea acestor servicii." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul de abrogare a art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează  unanimitate de voturi „pentru". 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 14/20.01.2022 privind aprobarea reţele 
şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anu 
şcolar 2022-2023. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C. — dă  citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Radu V. —"Apreciem contribuţia domnului Vasile Ghica şi recomandările dumnealui se vor avea îi 

vedere In cadrul Comisiei de specialitate nr. 3. Despre InvăţImântul tecucean cred că  ar trebui să  le spunen 
tuturor membrilor Consiliului Local că  suntem 'intr-o dilemă', trebuie să  ridicăm mâna i să  fim de acord 
acestă  reţea scolară, este gândită  de specialişti, rubricile ar fi cele de anul trecut. Ridicăm mâna la aprobare 
acestei reţele şcolare fără  ca noi să  cunoaştem toate datele şi realităţile din invăţământul tecucen. Toate situaţii1( 
se raportează  către I.S.J. Galaţi. Pun Intrebarea care este totalul de elevi din Municipiul Tecuci? Total preşcolari` 
Câţi dintre aceşttia au părinţii plecaţi in străinătate, câţi trebuie să  primească  bursă  ? Care este relaţia cu părinţii` 
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Ce număr de profesori /ffivăţători avem în municipiul Tecuci? Ce număr de personal avem? Sunt nişte date 
esenţiale pe care ar trebui să le ştim." 

Dl. Primar -" Dacă." aveţi nevoie de aceste date puteţi face o adresă către noi la Primărie, iar noi solicifărn la 
I.S.J Galaţi, aceştia au o centralizare la aceste date." 

Dl. Radu V. —"Există in acea reţea şcolară mai multe asperităţi : o luptă intre instituţii , mai ales intre cele 
preşcolare, referitor la numărul de elevi." 

Dl. Primar -" Ca să-şi păstreze o instituţie şcolară, personalitatea juridică trebuie să aibă un număr minim 
de elevi. Realitatea este că In şcoli sunt copii din ce In ce mai puţin. Numărul de copii tecuceni este In declin. " 

Dl. Radu V. —"Propun un curs opţional de istofie locală. " 
Dl. Pădure A.L.. — " Curiculum la decizia şcolii se alege de către comitetul de părinţi. Legislatia prevede că 

atunci când alegem un opţional, părinţii sunt cei care aleg. Dacă unele cadre didactice şi-ar dori un anumit 
opţional, părintele este cel care alege. Eu aş fi vrut să facem istorie la clasă, dar parinţii au ales matematică, nu le 
putem impune." 

Dl. Primar -" in ultima perioadă, la instituţiile de cultură am văzut o altă abordare, Incercăm să atragem 
tinerii către aceste valori. Avem aleea personalităţilor în parcul central pe care vrem să o punem in valoare." 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2022 privind completarea 

H.C.L. nr. 159/25.11.2021 — stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce 
deservec parcul auto al U.AT. Municipiul Tecuci. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl.Primar —"Face un amendament la recomandarea d-lui Voinea Ionuţ , la Anexa 1 la punctele numărul 5, 

7 si 8 , la numărul lunii utilizare /an de la 12 luni la 6 luni . Iar la punctul 11 autovehicul special N3 Vidanja- 
DAF se modifică cantitatea de combustibil pe an de la 6000 la 3000 litri. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Primar. Se InregistreaA unanimitate de voturi „pentru". 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu tot cu amendament. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.182/ 14.12.2021 privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu — Construire imobil P+3E cu destinaţia de prestări servicii, sediu firmă, 
locuinţe de serviciu şi branşamente, racorduri la reţelele de utilităţi publice - Str.1 Decembrie 1918, nr.48. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.05/17.01.2022 privind reactualizarea 

indicatorilor economici pentru obiectivul "Reabilitare i extindere iluminat public Parc Regina Elisabeta'' 
Mnicipiul Tecuci, Judeţul Galaţi." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică C. — dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se inregistrea7ă unanimitate de voturi „pentru". 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Ursulică Constantin -" Declar Inchise lucrările şedinţei de astăzi." 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

	

Preşedinţc 1e şedinţă, 	 Secretar General Municipiul Tecupi 

	

UrsuliCă &DAstantin 	 George Lucian Borşan 
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