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PROCES — VERBAL 
ŞEDINT Ă  ORDINARĂ  

31.03.2022 

incheiat astăzi, 31.03.2022, ora 16.00 in cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului 
Tecuci, care se desfăşoară  la Casa de Cultura — Sala Studio. 

Şedinţa Consiliului Local de astă7i este inregistrată  audio-video. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Dragi colegi, bun venit la lucrările şedinţei ordinare din: 

31.03.2022 i dau cuvântul domnului secretar pentru a putea face prezenţa." 
Dl. Secretar General Borşan George - face prezenţa in ordine alfabetică  astfel: " B'irzu S.- prezent; 

Cimpanu T. — prezent; Drăgan O.C. — prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Grama F..I. — prezent; Istrate D. — 
prezent; Leonte I. — prezent; Miron C.N.- prezent; Miron- Dumitrescu D.F.- 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 19 consilieri locali în funcţie 19 sunt prezenţi. Avem cvorum, şedinţa poate să  
Inceapă  domnule Preşedinte. Precizare: la completarea intâi şi a doua nu avem avize, urmea7ă  dacă  hotărâţi 
să  suspendăm şedinţa pentru avize." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " După  cum ştiţi avem o completare venită  acum jumătate de 
oră, cinci minute, aşa incat comisiile nu au avut timp să  se intrunească, astfel propun o suspendare mică  a 
şedinţei pentru a ne intruni i a discuta proiectele. Mulţumesc." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Să  incepem dragi colegi, dau citire Dispoziţiei nr.317 din 
25.03.2022, privind convocarea şedinţei ordinare din: 31.03.2022, orele 16.00, cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de Indată  din 07.03.2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 21/23.03.2022 privind completarea Comisiei de specialitate nr.1 "Studii, 

prognoze economice-sociale, buget fmanţe, administrarea domeniului public i privat al Municipiului 
Tecuci." 

3. Proiect de hotărâre nr. 22/24.03.2022 privind completarea H.C.L. nr.12/19.01.2022 — stabilirea 
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. 
Municipiul Tecuci. 

4. Proiect de hotărâre nr. 24/24.03.2022 privind aprobarea listei de priorităţi pentru locuinţele A.N.L în 
Municipiul Tecuci. 

5. Proiect de hotărâre nr. 25/24.03.2022 privind prelungirea unor contracte de inchiriere a pajiştilor 
permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 
6. Proiect de hotărâre nr. 26/24.03.2022 privind inchirierea pajiştilor permanente aflate în proprietatea 

U.AT. Municipiul Tecuci în anul 2022. 
7. Proiect de hotărâre nr. 27/24.03.2022 privind insuşirea modificărilor la Contractul de inchiriere a 

pajiştilor nr. 17910/PJ/07.05.2015. 
8. Proiect de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind inchirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe 

Petraşcu nr. 64. 
9. Proiect de hotărâre nr. 29/24.03.2022 privind aprobarea participării la Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră  în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reMcărcare pentru vehicule electrice în 
localităţi i a documentaţiei tehnico-economice pentri obiectivul de investiţii pentru obiectivul "Amplasare 
staţii de reincărcare autovehicule electrice rnunicipiul Tecuci judeţul Galaţi". 
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10. Proiect de hotărâre nr. 33/25.03.2022 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului i Urbanism a Municipiului Tecuci. 

1 1. Proiect de hotărâre nr. 34/25.03.2022 privind modificarea i completarea Regulamentului de 
aplicare a taxei speciale de salubri72re pentru persoane fizice i juridice din Municipiul Tecuci. 

1 2. Proiect de hotărâre nr. 3 1 /25 .03 .2022 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă  a serviciului 
de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Tecuci. 

13. Proiect de hotărâre nr. 35/25.03.2022 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul 
Tecuci în Adunarea Generală  a Asociaţilor la Societatea Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi 
S.R.L.Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului Miron - Dumitrescu Dumitrel - Dorin. 

14. Proiect de hotărâre nr. 23/24.03.2022 privind numirea administratorului Societăţii Administrarea 
Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi S.R.L.Tecuci. 

Inforinări, interpelări, petiţii. 
Adresa înregistrată  la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.15521/10.03.2022 a Societăţii 
Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci. 
Adresa înregistrată  la Consiliul Local Tecuci sub rir.47/15.03.2022 a S.C. Funerare UNIREA 
S.R.L. 
Adresa nr. 10920/16.02.2022. 

D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - Mai avem două  completări pe ordinea de zi , prima completare 
Dispoziţia nr. 322/31.03.2022, privind completarea ordinii de zi a edinţei ordinare din 3 1 .03.2022, orele 
16.00. cu următoarele proiecte: 

1.Proiect de hotărâre nr.36/28.03.2022 privind retragerea U.A.T. Municipiul Tecuci din calitatea de 
membru fondator al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală  ( GAL) Anton Cincu Tecuci. 

2. Proiect de hotărâre nr.37/29.03.2022 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al 
Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2022. 

3. Proiect de hotărâre nr.30/24.03.2022 privind acceptul unei oferte de donaţie făcută  de Lion Tour 
S.R.L. 

D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - Completarea numărul doi, Dispoziţia ni. 355 /3 1.03.2022. 
1 .Proiect de hotărâre nr. 3 8/3 1 .03 .2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a 

clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Colegiul Naţional Calistrat Hoga 	spre finanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect. 

2. Proiect de hotărâre nr. 39 /31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a 
clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Corp B, str. Gheorghe Petracu, nr.64-66 spre finanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect. 

3.Proiect de hotărâre nr. 40 /31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a 
clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Corp A, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 64-66 spre finanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect. 

4. Proiect de hotărâre nr. 4 1 /3 1 .03 .2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a 
clădirilor rezidenţiale din Municipiul Tecuci - Str.Ghe.Petracu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr.12, 
bl. E2A spre finantare în cadrul Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest 
proiect. 

D1. Secretar General Borşan George - Vă  aduc la cunoştinţă  că  aţi primit pe e-mail obiecţiunile de 
legalitate pe care Ie-am facut în temeiul art 1 40 alin. 3 din OUG 57/20 1 9 cu privire la proiectul de buget care 
a avut loc în şedinţa de consiliul local din 07.03 .2022. Hotărârea a fost înaintată  la Instituţia Prefectului cu 
obiecţiunile de legalitate despre care aveţi cunoştinţă  şi nu le mai reiau. 

În ceea ce privete prima completate a şedinţei de consiliul local de astăzi, Dispoziţia rir. 
322/31.03.2022, vă  informez că  Proiectul de hotărâre nr. 36/28.03.2022 nu are aviz de la nici-o comisie, 
Proiectul de hotărâre nr.37/29.03.2022 nu are aviz de la nici-o comisie iar Proiectul de hotărâre nr. 
30/24.03.2022 are avizul unei singure comisii, primele două  oricum nu pot intra în dezbatere publică, 
dumneavoastră  urrnează  să  supuneţi la vot întreaga ordine de zi i apoi fîecare completare. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Supunem Ia vot ordinea de zi, aa cum v-a fost prezentată  şi 
anurne: Dispoziţiei nr.317 din 25.03.2022. 

Se înregistrează  unanirnitate de voturi pentru. 

2 



D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Supunem la vot prima completare i anume: Dispoziţia nr. 
322/3 1.03.2022 asa cum v-a fost prezentată. 

D1. Secretar General Borşan George - Oricum nu avem avize de la comisii. 
Se înregistrează  1 9 abţineri. 
Prima completare: 322/3 1 .03 .2022 nu intră  pe ordinea de zi. 
D1. Presedinte de edinţă, Grama F.I. - Supunem la vot cea dea adoua completare. i anume 

Dispoziţia nr. 355/3 1.03.2022. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - Supunem la vot Dispoziţiei nr.317 din 25.03.2022 şi 

Dispoziţia nr. 355. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Să  începem cu informări, interpelări, petiţii, cine dorete să  i-a 

cuvântul? 
D1.Viceprimar Drăgan O.C. - Vreau să  evidenţiez că  nu ne opunem completărilor, dar ne opunem 

completărilor care din punctul nostru de vedere nu le vedem urgente, aa cum au fost.. .chiar dacă  au venit cu 5 
minute înainte, am dat dovadă  că  suntem pentru Tecuci ş  pentru tecuceni, având în vedere că  mâine trebuiau 
să  fie depuse. Vreau să  se remarce acest lucru şi colegii care sunt de partea cealaltă  a baricadei că  votăm doar 
proiectele care sunt doar pentru Tecuci. 

D1. Pascal R. - D1. Secretar vin cu o rugăminte la dumneavoastră  să  actualizăm cât mai repede acel 
Regulament al Consiliului Local, pentru că  la noi este o harababură  totală. Normal ar fi trebuit acel 
Regulament actualizat atunci când s-a schimbat Consiliul Local. A venit un nou Consiliul Local ş  trebuia 
reactualizat odată  cu legea. De la 1 ianuarie 2021 s-a modificat O.G-ul i trebuia actualizat. 

D1. Secretar General Borşan George - Spuneţi ş  de statut. Actualizaţi şi statutul. Nu avem statutni nu 
avem ce actualiza. Lucrez la el încă  i fără  statut nu putem.. .O să-1 introducem pe ordinea de zi fără  Statutul 
Municipiului Tecuci. 

D1. Pascal R. - La şedinţa trecută  an avut nite neconcordanţe, mai ales cu acel aviz la amendament Ia 
altă  comisie, care nu are nici - o legărură  nici cu O.G.-ul nici cu Regulamentul de funcţionare. 

D1. Secretar General Borşan George - Mi-aş  dori să  intrăm cu totul i cu Statutul Municipiului Tecuci, 
eu cred că  Statutul este foarte important. 

D1. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. - Să  începem cu priinul punct de pe ordinea de zi ş  anume 
adoptarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din: 07.03.2022. 

D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - Dă  citire primului punct. 
Se supune la vot procesul-verbal al edinţei extraordinare de îndată  din: 07.03 .2022. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 21/23.03.2022 privind completarea 

Comisiei de specialitate nr.1 Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, administrarea 
domeniului public i privat al Municipiului Tecuci. 

D1. Preedinte de şedinţă., Grama F.I. - 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 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 22/24.03.2022 privind completarea 

H.C.L. nr.12/19.01.2022 - stabilirea consumului Iunar de carburanţi pentru autoturismele i utilajele ce 
deservesc parcul auto aI U.A.T. Municipiul Tecuci. 

D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - 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 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 24/24.03.2022 privind aprobarea listei 

de priorităţi pentru locuinţele A.N.L în Municipiul Tecuci. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.1. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
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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. 25/24.03.2022 privind prelungirea unor 

contracte de închiriere a pajiti1or perinanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - 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 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 26/24.03.2022 privind închirierea 

pajiti1or perinanente aflate în proprietatea U.AT. Municipiul Tecuci în anul 2022. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărăre. 
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. 27/24.03.2022 privind însuirea 

inodificărilor la Contractul de închiriere a pajiti1or nr. 179101PJ/07.05.2015. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărăre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind închirierea unui 

imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petracu nr. 64. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1. Pascal R. - Dl. Secretar vreau să  propun un amendament, dar nu ştiu cum procedăm. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Nu avem iniţiatorul. 
D1. Pascal R. - Dacă  împărţim suma propusă  799 lei la 21 1 mp iese undeva la 3,7 lei mp, cam puţin, 

trebuia să  punem o sumă  de 1 5 00, 1 400 lei i vedem ce se întâmplă. Pe 5 ani de zile dacă  se prezintă  cineva, 
minim 100 lei, mi se pare cam puţin în condiţiile actuale. Deci putem să  facem amendament? Cum 
procedăm? 

D1. Secretar General Boran George-Nu este iniţiatorul prezent. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  8 de voturi pentru (dl.Bîrzu S., d-na. Dumbravă  A.R., dl.Leonte I., dl. Pelin 

E.D.,Radu G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B) i 1 1 abţineri (dl.Cîmpanu T., dl.Drăgan o.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.,dl. Ursulică  C., dl. Voinea I.) 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Proiectul nu a trecut. 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 29/24.03.2022 privind aprobarea 

participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi i a documentaţiei 
tehnico-economice pentri obiectivul de investiţii pentru obiectivul Aniplasare staţii de reîncărcare 
autovehicule electrice municipiul Tecuci judeţul Galaţi. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
D1 Radu V - Cine măsoară  emisia de gaze în Municipiul Tecuci? 
D1.Voinea I.— Este o staţie la ieire din Tecuci, lângă  staţia de epurare a apelor,care măsoară  noxele. 
D1 Radu V. - Acest program trebuie să  fie i dotat cu nite avertizoare sau măsurători. 
D1. Pascal R. - Acest program este stict doar pentru staţiile de încărcare electrice i arnenajarea parcării 

s-au amenajarea infrastructurii necesare, atât, nu face nici o referire la altceva. 
D1. Viceprimar Drăgan o.C. - Aa se chearnă  prograrnul, dar noi în cadrul programului accesăm efectiv 

cele 1 5 staţii, 
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D1 Radu V. - Asta nu înseamnă  că  nu ne trebuie o unitate de măsură  a emisiilor de gaze în Municipiul 
Tecuci. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 33/25.03.2022 privind constituirea 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului i Urbaniszn a Municipiului Tecuci. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărăre. 
D1. Pascal R. - Noi salutăm această  comisie, este o iniţiativă  foarte bună, dacă  era dl. Primar vroiam 

să-i propun o modificare a acestei comisii pentru că  în raportul de specialitate scrie de un reprezentant din 
partea mediului, dei în această  comisie nu este i ar trebui completată  i cu cineva de la fonduri europene, iar 
pentru că  doairina architect ef si dl Primar oricum semneaz  autorizaţiile i documentele finale ar fi trebuit să  
nu se regăsească  în această  comisie, dar cu speranţa că  o să  mai putem modifica această  comisie pe parcurs, 
noi suntem pentru. In raportul de specialitate spune despre un representant al mediului. 

D1 Viceprimar Drăgan o.c. - Un reprezentant de la fonduri europene, acolo sunt sf-uri, DALI-uri. 
Nu facem amendament, dar acestea sunt obiecţiunile pe care le avem noi. 
D1. Pascal R. - Am depus două  proiecte i conform Codului administrativ trebuia aviz de specialitate 

în 30 de zile, au trecut 30 de zile, nu mai iniţiem nimic pentru că  nu primim raport. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Au trecut i 5 luni... 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 34/25.03.2022 privind modificarea i 

completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice i 
juridice din Municipiul Tecuci. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - 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 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 31/25.03.2022 privind delegarea 

gestiunii prin atribuire directă  a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în 
municipiul Tecuci. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  19 ,,abţineri - (dl.Bîrzu S., d-na. Dumbravă  A.R., dl.Leonte I., dl. Pelin E.D.,.Radu 

G.B., dl. Radu V., dl.Sandu A. dl. Susanu B.B., dl.Cîmpanu T., dl.Drăgan O.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.,dl. Ursulică  C., 
dl. Voinea I.). 

D1. Secretar General Boran George - S-a abţinut toată  lumea. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Proiectul a fost respins. 
D1.Pascal R. - Mai întâi trebuia aprobată  organigrama i apoi delegarea serviciului. 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 35/25.03.2022 privind desemnarea 

reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală  a Asociaţilor la Societatea 
Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi S.R.L.Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului 
Miron - Dumitrescu Dumitrel - Dorin. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Avem nevoie de comisie de numărare a voturilor, preedinte 

de comisie. Propuneţi membrii pentru comisia de numărare a voturilor. 
D1. Viceprimar Drăgan O. C. - D1. Voinea I., dl. Pascal R., i dl. Pelin E.D. 
D1. Preedinte de şedinţă, Grama F.I. - Supunem la vot membrii comisiei de numărare a voturilor 

formată  din: dl. Voinea I., Pascal R., i dl. Pelin E.D. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Cu menţiunea că  acestă  comisie este valabilă  i pentru 

proiectul nr.23 /24.03.2022 - punctul nr. 14 de pe ordinea de zi. 
D1. Viceprirnar Drăgan O. C. - Propuneri. 
D1. Ursulică  C. - 11 propun pe dl. Vlasie Alec. 
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Se trece la vot secret. 
D1.Pelin E.D. - In urma numărării voturilor la Desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul 

Tecuci în Adunarea Generală  a Asociaţilor Ia Societatea Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi 
S.R.L.Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului Miron - Dumitrescu Dumitrel - Dorin- Se 
înregistrează  1 6 de voturi pentru i 3 voturi împotrivă  pentru domnul VLASIE ALEC. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - D1. Vlasie Alec în adunarea generală  a asociaţilor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu tot cu propunerea făcută. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 23/24.03.2022 privind numirea 

administratorului Societăţii Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi S.R.L.Tecuci. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărre. 

i aici va trebui să facem propuneri i apoi vot secret. 
D1. Ursulică  C.— 11 propun pe dl. Costin Ioan. A mai fost o perioadă, tie despre ce-i vorba, să-i dăm 

posibilitatea să  finalizeze cee ce a început. 
Se trece la vot secret. 
In urma numărării voturilor la numirea administratorului Societăţii Administrarea Cimitirelor i a 

Spaţiilor Verzi S.R.L.Tecuci, se înregistrează  1 7 de voturi pentru domnul COSTN IOAN. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Supunem la vot punctul nr. 14 de pe ordinea de zi cu numirea 

dl.-ui Costin Ioan ca i administrator al Societăţii Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi Tecuci pe 
o perioadă  de 4 luni cu un salariu brut de 5000 lei. 

Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Să  trecem i la cea de a doua completare, întrucât prima nu a 

intrat pe ordinea de zi -. Dispoziţia nr.35513 1 .03 .2022. 
Punctul nr. 1 de pe completarea ordinii de zi nr.355/31.03.2022 - Proiect de hotărâre nr. 

38/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a clădirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Colegiul Naţional Calistrat Hoga spre finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare i Rezilienţă  i a cheltuielilor Iegate de acest proiect. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1 Viceprimar Drăgan O.C. - Vă  rog să  menţionaţi în procesul verbal că  nu particip la vot. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru iar dl. dl. Viceprimar Drăgan O.C. nu participă  la 

deliberare. 
Se trece la punctul 2 al completării ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 39 /31.03.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Corp 
B, str. Gheorghe Petracu, nr.64-66 spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare i 
Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 3 al completării ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 40 /31.03.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Corp 
A, str. Gheorghe Petracu, nr. 64-66 spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare i 
Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect. 

D1. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune Ia vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 4 al completării ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 41 /31.03.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată  a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Tecuci - 
Str.Ghe.Petracu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr.12, b). E2A spre finanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect. 
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DI. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — Dă citire proiectului de hofărare. 
DI Viceprimar Drăgan 0.C. — " Vă rog să menţionaţi in procesul verbal că nu particip la vot." 
Se supune la vot proiectul de hotăffire. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru" iar dl. dl. Viceprimar Drăgan O.C. nu participă la 

deliberare. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " incheiem ordinea de zi. Vă mulţwnesc!" 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedintă, 	 Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci 
Grama Florin Iulian 	 George Lucian Borşan 
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