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PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ  DE ÎNDATĂ  

07.03.2022 

Încheiat astăzi, 07.03.2022, în cadrul şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care are loc la Casa de Cultură  a Municipiul Tecuci, Sala Studio - ora 1 6 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - Bun găsit dragi colegi, declar deschisă  şedinţa Consiliului Local 

din data de: 07.03.2022 si dau cuvântul domnului Secretar General - Borşan George, pentru a putea face 
prezenţa. 

D1. Secretar General Boran George - face prezenţa în ordine alfabetică  astfel: Bîrzu S.- prezent; 
Cîmpanu T. - prezent; Drăgari O.C. - prezent; Dumbravă  A.R. - este on-line 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.-este on-line prezent. 

Din 1 8 consilieri locali în funcţie sunt prezenţi 1 8, avem cvorum care se va modifica după  depunerea 
jurământului de către domnul Miron - Dumitrescu Dumitrel - Dorin. 

După  ce va depune jurământul cvorumul va fi schimbat la 19 consilieri locali în funcţie, deocamdat 
avem 18 . 

D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - Dau cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi. 
D1 Primar - dă  citire Dispoziţiei de convocare nr. 264/ 04.03.2022, cu următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din: 23.02.2022. 
2. Depunerea Jurământului de către domnul MIRON-DUMITRESCU DUMITREL - DORIN, conform 

Incheierii din 22 Februarie 2022 a Judecătoriei Tecuci, pronunţată  în dosar nr.844132412022. 
3. Proiect de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului iniţial 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. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Supunem la vot ordinea de zi aşa cum a fost prezentată  de către 
domnul Primar. 

Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - Să  trecem la Punctul 1 al ordinii de zi:Adoptarea procesului 

verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din: 23.02.2022. 
D1.Preedinte de şedinţă, Grama F.I. .- dă  citire primului punct. 
Se supune Ia vot procesul-verbal aI şedinţei extraordinare de îndată  din: 23.02.2022. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Depunerea Jurământului de către domnul MIRON 

DUMITRESCU DUMITREL - DORIN, conform Incheierii din 22 Februarie 2022 a Judecătoriei Tecuci 
pronunţată  în dosar nr.844/324/2022. 

D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - Domnule Miron, vă  rog... 
D1. MIRON-DUMITRESCU DUMITREL - DOR1N depune în faţa Consiliului Local următorul 

jurământul: Jur să  respect Coizstiluţia si legile ţării si să fac, cu buiiă  - credinţă, tot ceea ce stă  în pu1eril 
si priceperea mea pentru binele locnitorilor rnunicipiului Tecuci. Aa să-mi ajute Dumnezeu ! 

D1. Preedinte de edinţă, Grarna F.I. - Felicitări domnule Miron, ne bucurărn să  vă  avem printre noi. 
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Dl. Secretar General Borşan George — " Din acest moment s-a schimbat cvorumul domnule preşedinte la 
19 consilieri locali in funcţie." 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea 
Bugetului iniţial centralizat de venituri i 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. — dă  citire proiectului de hotărâre. 
DI.Primar —" Aş  vrea să  fac o scurtă  intervenţie, pentru că  ne priveste pe toţi ceea ce se Intâmplă  la nivel 

de Municipiu Tecuci, şi aş  vrea să  vă  fac o scurtă  prezentare cu privire la refugiaţii pe care îi avem in grijă  la 
internatul Liceului Agricol unde avem 24 de refugiaţi acestia vin şi pleacă  zi de zi, am avut şi 35 de cazaţi ei vin 
şi pleacă, de regulă  Tecucciul este un oras de tranzit, unii mai stau şi câteva zile, Işi aşteaptă  rudele de peste 
graniţă  după  care iau calea Poloniei, căci cei mai mulţi pleacă. In Polonia. Masa acestora este asigurată  din 
câteva direcţii şi anume: o parte este asigurată. prin Liceul Agricol, o parte este asigurata de catre D.A.S., iar o 
parte, avem un contract de catering Incheiat cu o firmă  privată. Bucuria mea este că  sâmbătă  s-a dat o Hotărasre 
de Guvern prin care s-a stabilit nişte limite pentru cazarea in hoteluri, pensiuni a acestor oameni, pentru că  s-a 
constatat că  In taberele pe care statul le pregăteşte nu sunt condiţiile cele mai bune, majoritatea acestor tabere 
sunt făcute in sălile de sport sau in alte locaţii pe care orice unitate administrativ-teritorială  le-a putut amenaja. 

S-a stabilit o sumă  maximă. de 100 lei/ zi pentru cazare ceea ce poate duce la Incheierea unor contracte cu 
agenţii economici de pe raza Municipiului Tecuci, astepfărn din clipă  In clipă  să  apară  normele pentru această  
Hotărâre de Guvern in vederea perfectării acestor contracte. Vreau să  vă  spun că  e nevoie pentru aprobarea 
acestui buget şi pentru aceste cheltuieli In ceea ce priveste aceşti refugiaţi pentru că  dacă  normele vor inceta să  
apară  şi vor veni din ce In ce mai mulţi refugiati, pentru că  trebuie să-i ajutăm cumva, şi nu pleacă  de acasă  de 
bine. 

in aceeaşi măsură  vă  spun că  In conformitate cu ghidurile publicate cu privire la PNRR - de la 1 aprilie 
trebuie să  inceapă  depunerea proiectelor şi a cererilor de finanţare prin care Tecuciul are In prima fază  
4.200.000 euro plus T.V.A pentru câteva componente conform acelor ghiduri, şi mai exact vreau să  vă  spun că  
vom achiziţiona: 2 autobuze electrice, vom face aproximativ 8 Km pistă  pentru biciclete, locuinţe pentru tineri, 
staţii de autobuz inteligente, vom intra la proiecte competitive pentru staţii de reIncărcare electrice dar i pentru 
realizarea unui P.U.G. pentru Tecuci pentru că  din păcate P.U.G.-ul nu este actualizat de foarte multă  vreme la 
nivel de municipiu, P.U.G.-ul la momentul acesta este intr-o formă  de lucru dar din păcate nu văd nici-o 
finalitate cu firma care s-a angajat să-1 facă, nu am crezut că  se poate lucra aşa de greu cu această  firmă, din 
păcate acest proiect este Inceput de 3 ani de zile şi iată  că  nici la acest moment nu am reuşit să  avem un P.U.G 
valabil. Pentru că  acest P.U.G va stabili condiţiile in care vom putea construi, fie că  vorbim de locuinţe fie că  
vorbim de imobile cu destinaţie comercială  sau alte destinaţii speciale, şi unde vom putea construi aceste locaţii. 
P.U.G -ul actual după  care lucrăm este un P.U.G vechi acesta fiind şi un a1 doilea motiv pentru care vă  solicit să  
găsim o soluţie de adoptare a acestui buget pentru că  marea probemă  a acestui buget pleacă  de la acest imprumut 
de care cu toţii ştim. Am văzut o adresă  de la dumneavoastră  In care 10 consilieri locali In functie: 6 consilieri 
P.S.D, şi 4 consilieri locali de la U.I.P.T ne aduc la cunoştinţă  că  sunteţi de acord cu aprobarea bugetului cu 2 
amendamente pe care şi eu le susţin la fel ca şi dumneavoastră  şi cu o chestiune pe care unul pe mine m-a frapat 
şi anume că  dumneavoastră  spuneţi că  la acest Imprumut de 6 milioane de euro plătim o dobandă  de 7 milioane 
de euro. Nu ştiu cine a calculat această  dobandă  dar vă  puteaţi informa prin domnul viceprimar Dragan Oliwer 
Claudiu care lucrează  in această  Primarie, acesta putea să  se informeze foarte clar care sunt costurile acestui 
imprumut pentru că  la data licitaţiei pentru 30 milioane lei, citiţi dumneavoastră  domnule Grama, cât este 
dobânda, căci aţi spus că  dobânda este mai mare decât creditul, citiţi scadenţarul să  audă  colegii." 

DI.Pascal R.- " La ce dată  a fost semnat scadenţarul?" 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Aici scrie 1 mai 2020." 
DI.Primar —"Nu inţeleg ce implicaţii are treaba aceasta." 
DI.Pascal R.- " Pentru că  aveţi o dobandă  fixă  conform contractului de 2,5% variabilă  la 3 luni, acest 

scadenţar din 3 in 3 luni se schimbă  in funcţie de robor. Roborul astăzi este in urcare, prezentaţi-ne un scadenţar 
actualizat la 1 martie 2022." 

DI.Primar —" La vremea respectivă  roborul era 2,55 data este importantă  mai puţin, roborul este mai 
important nu data scadenţarului." 
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D1.Pa5cal R.- Ce dată  are acest scadenţar? În momentul în care aţi semnat contractul în 202 1 nu automal 
este un alt scadenţar ca i anexă  în spate? 

D1.Primar - Conform condiţiilor contractuale dacă  ai dobândă  la 3 luni îţi actualizează  din 3 în 3 luni rata 
pentru că  dobânda se aplică  la suma pe care o luăm. 

D1.Pascal R. - Dacă  aveaţi alt scadenţar trebuia să  veniţi în faţa Consiliului Local să  luaţi aprobare pe 
noul scadenţar. 

D1.Primar - Scadenţarul conform contractului se actualizează  în b7  roborului, nu s-a schimbat nimic. 
Am aici o hotărâre nr.9 din 03.03.2020, iniţiator hotărâre Hurdubae Cătălin care a fost votată  de colegii 

dumneavoastră  din P.S.D printre care şi domnul Cîmpanu T. Este domnule Cîmpanu aa? 
D1. Cîmpanu T. - Este adevărat domnule Primar? dumneavoastră  domnule Primar ce faceaţi, eraţi acolo îr 

sala de consiliu în vesta galbenă. 
D1.Primar - In procesul - verbal al şedinţei extraordinare spune foarte clar că  acest proiect nu a avut 

toate avizele, nu a îndeplinit procedura de legalitate iar acum dumneavoastră  veniţi cu 1 -2 amendamente care nu 
sunt legale, câteva dintre ele sunt legale, iar aceste amendamente vor duce către blocarea totală  a bugetului 
Municipiului Tecuci. 

D1.Pascal R.- Asta v-aţi dorit domnule Primar. 
D1.Primar - Nu mi-am dorit, eu trebuie să  respect o hotărâre judecătorească, care spune că  hotărârea 

este legală  şi în b72  avizului hotărârii de la Comisia de Imprumuturi locale dacă  nu tragem banii plătim 
penalitate pe care cine o plăteşte? Cine nu pune în aplicare hotărârea, adică  Primarul, eu nu plătesc domniloi 
consilieri suma de 6 miliarde din banii mei personali pentru că  nu pun în aplicare o hotărâre pe care tol 
dumneavoastră  Consiliul Local aţi adoptat-o în 2020. 

D1.Pădure A.L.- 90% dintre consilierii locali de astăzi, nu au adoptat-o. 
D1.Primar - Sunt colegii dumneavoastra de la .P.S.D., ei au fost da? 
In momentul în care avem acest contract legea ne spune clar că  trebuie să-1 punem în aplicare. 
D1.Viceprimar Drăgan O.C.- Au fost legi care au fost adoptate şi care nu au fost aplicate? 
D1.Primar - Dumneavoastră  domnule viceprimar îmi spuneţi să  nu aplic legea? 
D1 Viceprima Drăgan O.C. - Nu, nu eu v-am întrebat cu totul altceva. Ba da, au fost... 
D1.Primar - Eu ca Primar în momentul în care am o hotărâre de Consiliu Local adoptată, după  ce s-au 

pronunţat două  instanţe de judecată, eu nu pot plăti din buzunarul meu... 
D1.viceprimar Drăgan O.C.- Dacă  tot vorbim de P.U.G, de ce nu spuneţi că  nu se obţine avizul de la 

Drumurile Naţionale, de acolo nu avem aviz pentru P.U.G. 
D1.Primar - Vina a cui este? 
D1.Viceprimar Drăgan O.C.- Nu este vina mea că  nu avem aviz de la Drumurile Naţionale. 
D1.Primar - Păi vă  întreb, de ce nu avem? 
D1.Viceprimar Drăgan O.C.- Vă  daţi răspunsul dumneavoastră. 
D1.Primar - Spuneţi că  tot de la Drumurile Naţionale nu a avut aviz nici fosta administraţie . 
D1.Viceprimar Drăgan O.C.- Aşa este, trebuia să  spuneţi că  nu avem şi nu vom obţine aviz de la 

Drumurile Naţionale pentru P.U.G. nici într-o sută  de ani. 
D1.Primar - De ce? 
D1.Viceprimar Drăgan O.C.- Ştiţi dumneavoastră  răspunsul, aţi spus mai devreme că  nici fosta 

administraţie nu a obţinut aviz de la Drumurile Naţionale. 
D1.Primar - Am spus că  nu s-au obţinut nişte avize, pentru că  totul a pornit greşit de la firma respectivă, 

dacă  tu împarţi limita dintre extravilan i intravilan şi o clădire o împarţi în jumătate, jumătate în intravilar 
jumătate în extravilan dumneavoastră  vă  ateptaţi ca cei de la Drumurile Naţionale să-şi dea avizul? 

D1.Viceprimar Drăgan O.C.- Indiferent ce firmă  va fi nu-i va da avizul acolo... 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Domnule Primar este adevărat că  atunci chiar i dumneavoastr 

vis-a-vis de împrumut aţi solicitat o dezbatere publică  pe seama acestui împrumut, aa este? 
D1.Primar - Da, aşa este, au fost câteva întâlniri care s-au făcut la Primărie unde mi-am expus punctu] 

de vedere. 
D1. Presedinte de edinţă, Grama F.I. - Dumneavoastră  veniţi i ne prezentaţi un scadenţar de la 3 ma 

2020 în condiţiile în care dumneavoastră  aţi modificat scadenţarul când aţi semnat împrumutul în 2021. 
D1.Primar - Dobânda pe care o are scadenţarul este egală. 
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D1.Pascal R.- Dar nu marja... 2,5% plus marja. Din ce este compusă  dobânda contractului 
dumneavoastră? 

D1.Primar - Din 2,5% dobândă  fixă  plus robor la 3 luni. 
D1.Pascal R.- i cât este roborul astăzi? 4,25... 
D1.Primar - Dacă  voiaţi dezbatere, referendum, trebuiau facute înainte de aprobarea acestei hotărâri pe 

care eu sunt nevoit să  o pun în aplicare. Indiferent cine era în locul meu aici această  hotărâre tot o punea în 
apicare pentru că  nu-şi riscă  cineva să  dea 6 miliarde de lei vechi din buzunarul lui să  nu pună  această  hotărâre în 
aplicare. 

D1.Pascal R.- În 2021 v-am întrebat ce facem cu împrumutul, aţi spus că  nu avem ce face căci este 
semnat de dl.Hurdubae, ne-aţi blocat tot anul cu acea şedinţă  extraordinară, să  revocăm acea hotărâre de Consiliu 
Local. ,, 

D1.Primar - Cum să  revocaţi o hotărâre, citiţi si dumneavoastră  legea contenciosului administrativ i 
vedeţi în ce condiţii poate fî abrogat un act normativ, am întrebat i eu, am fost chiar la Secretarul de stat de la 
finanţe, de la vremea respectivă  şi 1-am întrebat cum pot să  opresc acest împrumut, repet eu nu vreau să  plătesc 
din buzunarul meu 1 leu pentru o hotărâre care a fost aprobată  în 9 martie 2020 de către fostul Consiliu Local. 

D1.Secretar General Boran George - Comisia nr.4, avizele de la amendamente ? deci nu avem aviz de la 
comisia nr.4. 

D1.Pascal R. - Avem răspuns de la D.G.E. 
D1.Secretar General Boran George - Raspuns dar nu avize. 
D1.Secretar General Borşan George - Deschideţi Codul administrativ la art.136. 
D1.Pascal R.- Dă  citire art. 141 din Codul Administrativ, alin. 1 0- 1 2: Secretarul comisiei sau, în lipsa 

acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin.9 întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, a] 
comisiei, pe b17a amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu 
majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi. Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea 
necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. Avizele întocmite sunt prezentate 
secretarului general al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură  transmiterea acestora către 
consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Art. 1 3 8 alin. 1 2: asupra proiectelor de hotărâri 
au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum i ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă  putând 
formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea îri 
care au fost formulate. 

D1.Secretar General Borşan George - Dacă  nu am avizele ce să  transmit? 
D1.Pascal R.- Eu în comisie dau un aviz cu amendament sau fră  amendament. 
D1.Secretar General Borşan George - Amendamentele se pot formula şi în afara comisiei. 
D1.Pascal R.- De către iniţiator. 
D1.Secretar - De oricine. 
D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - O să  citesc amendamentele. 
D1.Secretar General Borşan George - Vreau să  citesc textul de lege din art. 1 36 Cod administrativ: alin.zl 

Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de 
hotărâri ale Consiliului Local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin.3 se face de către primal 
împreună  cu secretarul general al unităţii!subdiviziunii administrativ-teritoriale. Alin.8 - Fiecare proiect de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local este supus dezbaterii numai dacă  este însoţit de: 
referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator, rapoartele compartimenteloi 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de 
specialitate ale consiliului local, iar acestea lipsesc, precum şi alte documente prevăzute de legislaţia specială. 

D1.Pascal R. - Vedeţi că, comisiile dau aviz pe proiectele de hotărâre nu pe amendamente. 
DLSecretar - i pe amendament, că  nu poţi să  modifici un proiect de hotărâre în totalitate... 
DLPascal R. - Trebuia să  transmiteţi la comisia de buget nu la comisia de comerţ. 
DLPrimar. - Cine stabileste? 
D1.Pascal R. - Dumneavoastră, primarul stabi1ete. 
D1.Secretar General Boran George - Secretarul general a] unităţii/subdiviziunii administrativ-teritorialc 

asigură  îndeplinirea condiţiilor de Ia a]in.8 şi aduce la cunotinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora 
înainte de adoptarea ordinii de zi. 
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D1.Pa5cal R. - Articolul acesta se referă  la iniţiatorul proiectului de hotărâre, amendamentele cum se 
formulează? 

D1.Secretar General Boran George - Orice consilier local poate să  formuleze un amendament, când 
doreşte. 

D1.Viceprimar Drăgan o.c. - D1. Borşan vă  contraziceţi. 
D1.Primar - Dumneavoastră  dacă  aţi facut nite amendamente, acele amendamente pe care le-aţi făcut, 

am nominalizat o comisie să  dea aviz pe ele. Sunt avizele pe aceste amendamente? Nu se poate să  veniţi cu nite 
amendamente nelegale. Suntem ultima localitate dinjudeţ/ţară  care nu are buget. 

D1.Pascal R. - Da, sunt. De la comisia 5 sunt avizele. 
D1.Leonte I.- Iiiţeleg că  dumneavoastră  cei de la cele două  formaţiuni politice doriţi blocarea acestui 

buget. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Nu dorim să  blocam nimic, noi am venit aici să  votăm bugetul. 
D1. .Primar - Domnule Secretar aceste amendamente pot intra în dezbatere? 
D1. . Secretar General Boran George - Nu. 
D1.Pascal R. - Domnule Secretar data trecută  aţi spus că  nu avem raspunsul de la D.G.E., acum îl 

avem. 
D1.Secretar General Borşan George - Data trecută  lipsea atât răspunsul de la D.G.E cât i avizul. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Eu o să  citesc amendamentele şi răspunsul care a venit de la 

D.G.E. 
D1.Primar - Le citiţi degeaba căci ele nu pot intra la vot. 
D1.Leonte I.- Unul din amendamentele dumneavoastră  încalcă  o hotărâre judecătorească  care are la baz 

o hotărâre de Consiliu Local perfect valabilă. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Asta ne-a spus i dl.Primar, dacă  mai aveţi ceva de adăugat... 
Amendainent nr.343 la Proiect de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului iniţiai 

centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pubice pe grupe de investiţii şi surse dc 
finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Iniţiator: Drăgan Oliwer Claudiu. 

Text original: Anexa 1, Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 
- titlul 11 Bunuri şi servicii -cod 20.01 .30 - Alte burniri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (nr.crt -436) - 
964,800.00 lei. 

Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe -titlul 11 Bunuri i servicii 
- cod 20.01 .08 -Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (r1r.crt.-434) - 895,000.00 lei. 

Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe -titlul 11 Bunuri i 
servicii - cod 20.02. - Reparaţii curente (nr.crt - 437) - 500,000.00 lei. 

Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe -titlul 11 Bunuri i servicii 
- cod 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (nr.crt. 483) - 522,000.00 lei. 

Text inodificat: Anexa 1, Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni 
externe - titlul 11 Bunuri şi servicii - cod 20.01 .30 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 
(nr.crt - 436) - 500,000.00 lei. 

Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe - titlul 11 Bunuri şi 
servicii - cod 20.01 .08 - Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, intemet (nr.crt.-434) - 700,000.00 lei. 

Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe - titlul 11 Bunuri şi 
servicii - cod 20.02 - Reparaţii curente (nr.crt. - 437) - 200,000.00 lei. 

Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 5 1 .02 Autorităţi publice şi acţiuni externe - titlul 11 Bunuri şi 
servicii - cod 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (nr.crt.483) - 200,000.00 lei. 

Diferenţa rezultată  din această  modificare în suma de 1,281,800.00 lei se va transfera la capitolul: 
Salubritate şi gestionarea deşeurilor cod 74.02.05 - Salubritate 74.02.05.01 şi va deveni: 5,812,800.00 lei. 

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

Raspunsul DGE la amendament nr.343: Vă  informărn, că  acest amendament v-a f operat de către 
aparatul de specialitate, conform modificărilor propuse ş  aprobate în Bugetul iniţial de venituri i cheltuieli 
aferent anului 2022. 
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Amendament nr.344 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului iniţial 
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. Iniţiator: Drăgan Oliwer Claudiu. 

Text originl: Anexa 1 - Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 30 - (nr.crt.944) Titlul 111 Dobânzi - 
626,000.00 lei. Estimări: 2023 - 1,690,000.00 lei, 2024 - 1,610,000.00 lei, 2025 -1,520,000.00 lei. 

Text modificat: Anexa 1 - Secţiunea Funcţionare - Cod indicator 30 - (nr.crt.944) Titlul 111 Dobânzi - 
626,000.00 lei. Estimări: 2023 -0 lei, 2024 -0 lei, 2025 -0 lei. 

Suma de 626,000.00 Iei rezultată  din secţiune funcţionare - titlul 111 Dobânzi (cod 30), se propune 
cu ceastă  sumă  un nou obiectiv în secţiunea dezvoltare capitol. 51.02 Autorităţi publice B Obiective 
(proiecte) de investiţii noi - Buget local 8.- Amenajare padoc clădire existentă  zona 7 vaci. 

Motivaţia: Necesitatea de mutare imediată  a padocului din locul existent într-o locaţie care permite acest 
lucru în afara oraşului, obiectiv propus aproape la fiecare rectificare bugetară  de anul trecut. 

Raspunsul D.G.E la amendament nr. 344: Ca răspuns la ainendamentul nr.344 privind Proiectul de 
hotărâre nr. 20/03.03.2022, vă  precizăm că  solicitarea dumneavoastră  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 şi EXIMBANK S.A, Hotărârea rir. 6614/17.08.2021 la CAIL. Ca urmare, avem 
obligaţia prevederilor de credite bugetare la codul indicator 30, Dobânzi în vederea evitării calculării dobânzilor 
penalizatoare şi arieratelor 

Amendainent nr.345 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului iniţial 
centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pubice pe grupe de investiţii i surse de 
finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Iniţiator: Drăgan Oliwer Claudiu. 

Text originl: Anexa 1 - Secţiunea Funcţionare - Transporturi 84.02- Titlul 11 Bunuri şi servicii - Alte 
bunuri i servicii pentru întreţinere şi funcţionare cod 20.01.30 (nr.crt 4152) - 1,621,470.00 lei. 

Text niodificat: Anexa 1 - Secţiunea Funcţionare - Transporturi 84.02 - Titlul 11 Bunuri şi servicii - 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare cod 20.01.30 (nr.crt 4152) - 1,531,470.00 lei. 

Diferenţa de 90,00 mii lei se propune un nou obiectiv de investiţie în secţiunea Dezvoltare, punctul b 
dotări independente —buget local - 71 Active nefinanciare 4 - Amenajare staţii autobuz - 6 buc. 

Motivaţia: In perspectiva unui transport public realizat prin Compania de Utilităţi Publice propun - 
Amenajarea unor staţii de autobuz moderne pentru urcarea şi coborârea pasagerilor. 

Raspunsul D.G.E la amendament nr. 345: Vă  informăm că  acest amendament v-a fi operat de către 
aparatul de specialitate, conform modificărilor propuse şi aprobate în Bugetul iniţial de venituri şi cheltuieli 
aferent anului 2022. 

Amendament nr.346 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului iniţial 
centralizat de venituri şi cheltuieli i a Prograinului de investiţii pubice pe grupe de investiţii i surse de 
finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Iniţiator: Grama Florin. 

Text originl: Anexa 5 Bugetul Creditelor Interne - Sectiune Dezvoltare. 
Operaţiuni Financiare cod 41.07 - 25,600,000.00. Estimări 2023: 3,000,000.00 lei. 
Text modificat: Anexa 5 - Bugetul Creditelor Interne - Sectiune Dezvoltare. 
Operaţiuni Financiare cod 41 .07 - 0 lei. (investiţia se va muta de pe credit bancar pe buget local). Estimări 

2023 :0. 
Motivaţia: Relocarea sumei din credit bancar pe buget local, şi identificare cât mai urgentă  a unei surse 

de finanţare pentru străzile care au fost prinse pe creditul bancar. 
Raspuusul D.G.E Ia amendament nr. 346: Ca răspuns la amendamentul nr.346/ proiectul de hotărâre 

nr. 20/03.03.2022, vă  informăm că  orice modificare referitor la suma de 25.600.000 lei, reprezentând Operaţiuni 
financiare, presupune existenţa unei alte surse de finanţare concretă, astfel nu se echilibrează  bugetul de venituri 
i cheltuieli respectiv nu pot fi acoperite acele obiective de investiţii dej a aprobate, bugetate şi contracte în anu] 

anterior (ctr. 61243/26.11.2021, ctr. 46590/03.09.2021. ctr. 46597/ 03.09.2021) - conform Legii 273/2006 i a 
Legii 500/2002). 

Menţionărn că  altă  sursă  de finanţare, nu există  iar la proiectul bugetului se iau în calcul veniturile certe 
la data întocmirii, celelalte modificări care intervin în cursul anului se rectif]că. 

6 



Amendarnent nr.347 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului iniţial 
centralizat de venituri şi cheltuieli i a Programului de investiţii pubice pe grupe de investiţii i surse de 
finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Iniţiator: Grarna Florin. 

Text originl: Anexa 1 Sectiunea Functionare - capitol 74.02.50. Alte servicii în domeniul protecţiei 
mediului (nr.crt. 3407) - 1,785,000.00 lei. 

Anexa 1 Secţiunea Funcţionare - capitol 67.02.05.03. Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement (nr.crt.-2699) - 4,483,500.00 lei. 

Text modificat: Anexa 1 Secţiunea Funcţionare - capitol 74.02.50. Alte servicii în domeniul protecţiei 
mediului - (nr.crt. 3407) - 1,100,000.00 lei. 

Anexa 1 Secţiunea Funcţionare - capitol 67.02.05.03. Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement ( nr.crt.-2699) - 4.000.000 lei. 

Diferenţa de 1,168,500 lei se propune transferul Ia Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L prin majorare de 
capital social pentru investiţie - Amenajare piaţa legurne-fructe zona Rateş  - 888.500 lei, investiţie Cimitir 
280,000 lei. 

Motivaţia: Se propune alnenajarea unei pieţe în zona Rateş  pentru desfacerea produselor agroalimentare 
de către Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. pe terenul aflat în concesiune de la U.A.T Municipiul Tecuci. A doua 
investiţie este necesară  pentru investiţie dotări Cimitir. 

Raspunsul D.G.E la amendament nr. 347: Vă  informărn că  acest arnendarnent va fi operat de către 
aparatul de specialitate, conforrn modificărilor propuse şi aprobate în Bugetul iniţial de venituri i cheltuieli 
aferent anului 2022. 

D1 Preşedinte de edinţă, Grarna F.I. - Supun la vot arnendarnentele în forma în care au fost prezentate. 
D1.Primar - Ce supuneţi la vot, nu înţelegeţi că  nu pot intra la vot? 
D1 Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Le votăm şi le transmiteţi mai departe. 
D1.Leonte I. - Consilierii P.N.L. nu vor participa la votul amendarnentelor, ca să  întreţină  o astfel de 

mascaradă. Mulţumesc. 
D1.Secretar General Borşan George - Sumar prezintă  ce a spus D.G.E prin adresa nr.14737/07.03.2022. 
In prezent sunt câteva contracte în derulare de prestări servicii încheiate de Primăria Tecuci care 

trebuiesc achitate, serviciile prestate în baza acestui împrurnut, sunt enurnerate contractele care sunt încheiate, în 
cazul în care nu se va asigura sursa de finanţare societăţile respective care au prestat serviciul o să  acţioneze în 
judecată  U.A.T-ul solicitând obligarea sumelor de bani care au fost contractate cu dobânzile/penalitaăţile 
aferente. 

D1.Pascal R.- Tinând cont de excedentul bugetar de la prima şedinţă  din anul acesta, arn lăsat 30 miliarde 
plus 1 0 miliarde prin arnendarnent să  se plătească  - Str.Unirii, cu aceşti 40 miliarde se acoperă  cele două  lucrări 
în speta: Str.Unirii şi cu diferenţa str.I.Hrisanti. Excedentul poate fi folosit i la anul şi peste 2 ani... 

D1.Primar - Eu zic că  sunteţi într-o mare eroare. Modalitatea în care dumneavoastra vreţi să  aprobăm 
un buget care nu este nici al meu, nici al dumneavoastra, este al tuturor tecucenilor, nu este nici-o problemă  dar 
la un moment dat va veni si nota scadentă, dacă  dumneavoastra sunteţi foarte bine financiar, nici-o problemă, o 
să  plătiţi nişte penalităţi, cineva trebuie să  le suporte, eu vă  spun că  primarul nu o să  le suporte. 

D1.Secretar General Borşan George - In afară  de dobânda de la Ministerul de Finanţe, sunt nişte 
contracte încheiate, semnate şi servicii prestate, este prejudiciu domnule Primar. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Curn aţi încheiat acele contracte dacă  nu aveaţi bani ? 
D1.Primar - In baza contractului de finanţare, când ai sursa de finanţare închei contractul domnule 

Grarna. 
D1 Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - Nu era în buget. 
D1.Primar - Eu vă  spun ca era în buget. 
D1.Pascal R.- Nu era în buget, daca era în bugel nu mai veneaţi cu rectificare în luna decembrie să  fie 

prins în buget... 
D1.Secretar General Borşan George - D.G.E-ul a spus că  nu este admisibil, nu există  aviz... 
D1 Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Supunern la vot arnendamentele citite. O sa le trimiteţi mai 

departe i o să  decidă  Prefectura mai departe. 
D1.Primar - Dumneavoaslră  le supuneti la vot, dar nu o să  avem hotărârea. 
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Se supune la vot amendamentul nr.343 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea 
Bugetului iniţial centralizat de venituri i cheltuieli i a Programului de investiţii pubice pe grupe de 
investiţii i surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022. 

Dl.Secretar General Borşan George - " Nu are aviz." 
Se inregistrează 11 voturi „pentru" ( dl.ampanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., 

dl.Miron C.N., dl.Miron Dumitrescu D.D, d-na. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C., 
Voinea I.) iar 8 consilieri locali nu participă la vot: (dl.Birzu S., d-na. Dumbravă A.R., dl.Leonte I., dl.Pelin 
E.D.,d1. Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

Se supune la vot amendamentul nr.344 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea 
Bugetului iniţial 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. 

Se inregistrează 11 voturi „pentru" ( dl.ampanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D.,d1. 
Miron C.N., Miron Dumitrescu D.D, d-na. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C., Voinea 
I.) iar 8 consilieri locali nu participă la vot: (d1.11irzu S., d-na. Dumbravă A.R., dl.Leonte I.,d1. Pelin E.D., dl. 
Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

Se supune la vot amendamentul nr.345 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea 
Bugetului iniţial 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. 

Se inregistrează 11 voturi „pentru" ( dl.ampanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D.,d1. 
Miron C.N., dl.Miron Dumitrescu D.D, d-na. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C., 
dl. Voinea I.) iar 8 consilieri locali nu participă la vot: (dl.Birzu S., d-na. Dumbravă A.R., dl.Leonte I., dl.Pelin 
E.D., dl. Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

Se supune la vot amendamentul nr.346 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea 
Bugetului iniţial 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. 

Se inregistrează 11 voturi „pentru" ( dl.eimpanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D.,d1. 
Miron C.N., Miron Dumitrescu D.D, d-na. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C., 
dl.Voinea I.) iar 8 consilieri locali nu participă la vot: (dl.Birzu S., d-na. Dumbravă A.R., dl.Leonte I., dl.Pelin 
E.D., .d1. Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

Se supune la vot amendamentul nr.347 la Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea 
Bugetului iniţial 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. 

	

Se inregistrează 11 voturi „pentru" ( dl.Cimpanu T., dl.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., 	dl. 
Miron C.N., Miron Dumitrescu D.D, dna. Paraschiv M.M., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,d1.Ursulică C., dl.Voinea 
I.) iar 8 consilieri locali nu participă la vot: (dI.Birzu S., d-na. Dumbravă A.R., dl.Leonte I.,d1. Pelin E.D., 
dl.Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. —" Supunem la vot Proiectul de hotărâre nr. 20/03.03.2022 
privind aprobarea Bugetului iniţial 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., cu tot cu 
amendamente." 

Se Mregistrează 11 voturi „pentru" ( dl.Cimpanu T., dI.Drăgan 0.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate D., 
dl. Miron C.N., Miron Dumitrescu D.D, d-na. Paraschiv M.M., dl. Pascal R., dl. Pădure A.L.,d1. Ursulică C., 
dl. Voinea I.) iar 8 consilieri locali nu participă la vot: (d1.11irzu S., d-na. Dumbravă A.R., dl.Leonte I., dl.Pelin 
E.D., dl.Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B). 

DI.Primar —"Nu a trecut bugetul." 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — "Acestea fiind spuse, şedinţa se incheie." 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţă, 	 Secretar General MunicipiuLTecuci 
Grama Florin Iulian 	 George Lucian Borşa'n' 


