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PROCES — VERBAL 

SEDINTĂ  EXTRAORDINARĂ  DE iNDATĂ  
12.05.2022 

incheiat astăzi, 12.05.2022, ora 16.30 în cadrul şedinţei extraordinare de indată  a Consiliului local al 
Municirs 	 care se desfăsPnra 	de Cultura — 	Stur?r,  

Seciinin Coniliultii Local de'istati este inregistrată  audio-‘, ideo. 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea I. — BlIllă  ziva stimaţi colegi, declar deschisă  şedinţa extraordinară  de indată  

din:12.05.2022 a Consiliului Local Tecuci, dau cuvântul domnului Secretar General pentru a face prezenţa. " 
Dl. Secretar General Borşan George - Face prezenţa în ordine alfabetică  astfel: " B'irzu S.- prezent; Gimpanu T. 

— absent motivat; Drăgan O.C. — prezent; Dumbravă  A.R. — prezent; Grama F..I. — absent motivat; Istrate D. — prezent; 
Leonte I. — absent motivat; Miron C.N.- absent motivat; Miron - Dumitrescu D.D.- absent motivat; Paraschiv M.M.-
prezent; Pascal R. — prezent; Pădurc A.L. — prezent, Pelin E.D.- prezent; Radu G.B.- prezent, Radu V. — prezent; Sandu 
A.- prezent, Susanu B.B. — prezent , Ursulică  C.- prezent şi Voiea I.- prezent." 

Dl. Secretar General Borşan George.- " Din numărul total de 19 consilieri locali in funcţie sunt prezenţi 14. 
Este cvorum, şedinţa poate să  inceapă." 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea I. — " Dau cuvântul domnului Primar pentru a citi ordinea de zi." 
Dl. Primar — " Bună  ziva dragi colegi, vreau să  dau citire Dispoziţiei 422/12.05.2022, Primarul Municipiului 

Tecuci dispune convocarea Consiliului Local Tecuci în şedinţă  extraordinară  de Indată  la data de:12.05.2022, ora 16.30, 
la Casa de Cultură  Tecuci, Sala Studio. 

inainte de a citi ordinea de zi vreau să  înţelegem cu toţii de ce am convoact şedinţa de îndată  — pentru că  marţi 
10 mai a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, Ordinul 999/2022 prin care s-a aprobat Ghidul pentru 
accesaren _bnnilor din PNRR, fondul local Cl 0, iar luni pe data de 16 la ora 10 sc, îneepe depunerea. Stiţi foarte bine că  
tot ce inseamna PNRR 	principiul primul venit, primul servit i trebuie să  avem documentaţiile făcute, iar 
modalitatea scurtă  până  la desei,Kiere nu ne permitea să  convocăm şedinţă  extraordinară  sau o şedinţă  ordinară. Acesta a 
fost motivul urgenţei acestei şedinţe şi cu permisiunea dumneavoastra vă  citesc i ordinea de zi." 

D1. Primar — Dă  citire Dispoziţiei nr. 422/12.05.2022, cu următoarele proiecte de hotărare: 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din: 20.04.2022. 
2. Proiect de hotărare nr. 62/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului 

public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci" în cadrul Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă, 
Componenta 10 — Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.1 „innoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziţia de vehicule nepoluante)", precum i a cheltuielilor legate de acest proiect; 

3. Proiect de hotătire nr. 63/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem Inteligent de 
Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă, 
Componenta 1.0 — Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.2 '„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)", precum i a cheltuielilor legate de acest proiect; 

4. Proiect de hotărâre nr.64/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuinţe nZEB 
plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci" in cadrul Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă, Componenta 10 
— Fondul Local, Investiţia 1.2 „Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi 
Invăţământ", precum i a cheltuielilor legate de acest proiect; 

5. Proiect de hotărâre nr. 65/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Actualizare P.U.G la nivelul 
Municipiului Tecuci" "in cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Investiţia 
1.4 „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului i de planificare urbană", precum 
şi a cheltuielilor legate de acest proiect. 

Dl.Primar — " Sunt 4 proiecte pe care le vom vota astăzi, care vor aduce undeva la 5 milioane de euro bani pentru 
Municipul Tecuci, evident dacă  ne vom 'incadra în acestă.  rapiditate cu care se vor accesa banii. Sperăm ca să  ne 
incadrăm cum ne-am 'fficadrat şi la C5, acolo unde am atras aproximativ 18 milioane de euro pentru Municipiul Tecuci." 

Se supune la vot ordinea de zi. Se Inregistrează  unanimitate de voturi „pentru" (14 voturi „pentru"). 
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Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea I — " incepem cu primul punct al ordinii de zi: Adoptarea procesului-verbal 
al şedinţei ordinare din: 20.04.2022. " 

DI.Preşedinte de şedinţă, Voinea I.- dă citire primului punct. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din: 20.04.2022. 
Se inregistrează 12 voturi „pentru" şi 2 abţineri: (d-na Paraschiv M.M., dl. Ursulică C.) - Intrucăt aceştia nu au 

participat la şedinţa din:20.04.2022. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 62/12.05.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci"în cadrul 
Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.1 „innoirea 
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)", precum i a cheltuielilor 
legate de acest proiect. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea I. — Dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

nr.-egistrează unanimitate de N ouirl pentru-  — i 4 voILirl 	). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 63/12.05.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci"în cadrul Planului 
•Naţional de Redresare i Rezilienţă, Componenta .10 — Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.2 „Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local)", precum i a cheltuielilor legate de acest proiect. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea I. — Dă citire proiectului de botărare. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi "pentru" — (14 voturi „pentru"). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.64/12.05.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci"în cadrul Planului 
Naţional de Redresare i Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Investiţia 1.2 „Construirea de locuinţe 
pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătaie i Invăţământ", precum şi a cheltuielilor legate 
de acest proieet. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea 1. — Dă citire proiectului cle hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează unanimitate de voturi "pentru" — (14 voturi „pentru"). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 65/12.05.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Actualizare P.U.G la nivelul Municipiului Tecuci" "in cadrul Planului Naţional de Redresare 
Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Investiţia 1.4 „Elaborarea/actualizarea in format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană", precum i a cheltuielilor legate de acest 
proiect. 

D I Preşedinte de şedinţă, Voinea I. — Dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrează unanimitate de voturi "pentru" — (14 voturi „pentru"). 
Dl. Preşedinte de şedinţă, Voinea I — "Declar şedinţa inchisă, vă mulţumesc!" 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte d şedintăy 	 Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci 
Voinea onut 
	

George Lucian Borşgf 
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