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PROCES—VERBAL 
ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ  

20.04.2022 

Închciat astăzi, 20.04.2022, ora 1 6.00 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului 
Ţccuci, care se desfăşoară  la Casa de Cultura - Sala Studio. 

cdinţa Consiliiilui Local de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1. Precdinte de cdinţă, Grarna F.I. - 	Bună  ziva dragi colegi, bun venit la lucrările sedinţei 

ordinarc din: 20.04.2022 i daii cuvântul domnului Secretar pentru a putea face prczenţa. 
D1. Secretar General Borşan George - face prezenţa în ordine alfabetică  astfei: Bîrzu S.- prczent; 

Cîmpanu - prczent; Drăgan o.C. - prczent; Durnbravă  A.R. - prezent; Grama F..I. - prezent; Istratc D. - 
prczent; Lconte 1. - prczent; Miron C.N.- prezent; Mjron- Dumitrescu D.D.- prezent; Paraschiv M.M.- absent 
motivat; Pascal R. prezent. Pădure A.L. - prczent, Pclin B.D.- prezent; Radu G.B.- piezcnt, Radu V. - 
prczent; Sandu A.-prezct, Susanu B.B. - prezent, Ursulică  C.- absent motivat şi Voiea I.- prezcnt. 

Din 1 9 consilieri locali în Funcţie 1 7 sunt prezcnţi. avcni cvorurn, cdinţa poatc să  înceapă  doninulc 
Preedintc. 

D1. Preedintc de cdinţă, Grama F.I. - Mulţumesc domnule Secrctar. Intrucât dornnul Primar nu este 
aici o să  citesc eii ordinca dc zi. Inainte dc a începe avern o cornpletai•e la ordina de zi şi anume proccsele 
verbale dc la şcdinţa cxtraordinară  din: 14.04.2022, proccsul-vcrbal a edinţei cxtraordinare de îndată  din: 

1 5.04.2022 prccum i proccsul-veraba al edinţei extraordinare de îndată  din: 1 1 .04.2022. 
D1. Preşedintc de cdinţă, Grarna F.I. - Dă  citire Dispoziţiei nr.370114.04.2022 privind convocarea 

şcdinţei ordinarc din: 20.04.2022, orele 16.00, cu următoarele proiecte dc hotărâre: 
1. Adoplarea procesului-verhal aI edinţei extraordinare dc îndată  din 1 .04.2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 32/25.03.2022 privind alegerea Precdintc1ui de edinţă  al Consiliului Local 

Tecuci pentru o perioadă  de trci luni (niai 2022- iulie 2()22). 
3. Proiect de hotărâre nr.58 /14.04.2022 privind aprobarea contului de cxecuţie a bugetului centralizat 

al U.A.T. Municipiul Tccuci pe triniestrul J 2022. 
4. Proiect de hotărârc nr. 49/11.04.2022 privind indexarca impozitelor ş  taxelor localc care constau 

într-o anumită  suniă  în lei sau carc sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. 
5. Proiect de hotărârc nr. 50/13.04.2022 privind apr()barea depunerii proiectului Un niediu curat, un 

viitor sănătos în cadrul Programului privind ecologizarea zonelor afectate dc deşeuri Curăţărn România. 
6. Proiect de hotărârc nr. 36 /28.03.2022 privind retragerca U.A.T. Municipiul Tecuci din calitatea dc 

rnembru fondator al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală  ( GAL) Anton Cincu Tecuei . 
7. 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. 
8. Proiect de holărâre nr. 51/14.04.2022 privind aproharea repartizării unei locuiiiţe ANL. 
9. Pr()iect de hotărâre nr. 52/14.04.2022 privind aprobarea repartizării unci locuiiiţe sociale proprictatea 

U.A.T. Tecuci. 
10 Proiect de hotărârc nr. 53/14.04.2022 privind aproharea desfiinţării unor garaic i magazii situate pc 

tcrenul apaţinând Municipiului Fecuci. înscris în CF 101456, zona slrăzii Mircea Vodă. 
1 1. Proiect de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind închiricrea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe 

Petracu nr.64. 
12. Proiect dc hotărâre nr.54 /14.04.2022 privind darca în adrninistrare Secţiei de Pornpicri Tecuci din 

cadrul Jnspcctoratu1u Pcntru Situaţii de Urgenţă  al judeţului GaIali a unor spaţii situate în Municipiu] Tecuci. 
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13. Proiect dc hotărâre nr. 55 /14.04.2022 privind aprobarca avizului Consiliului Loca! al Municipiului 
Tecuci, pentru prestarea de scrvicii funerare de către Socictatea Funerare !JNIREA S.R.L. 

14. Proiect de hotărâre nr. 56 /14.04.2022 privind cornpletarca H.C.L. nr.27 diii 31.03.2022 cu privire 
la niodifîcarea i completarca Regularnentului de aplicarc a taxei speciale de salubrizare pentru persoanc 
fizicc i juridice din Municipiul Tccuci. 

15. Proiect de hotărârc nr. 57 fl4.04.2022 privind aprobarea Planului Ijrbanistic dc Detaliu— Construirc 
Imobil Locuinţe P+4E Cu Parter Comercial, Irnprejmuirc, Amenajare Mei Auto Şi Pietonale, Strada 1 
Dccembrie 1918, nr. 124. 

1 6. Informări, interpelări, petiţii. 
D1. Preedinte de scdinţă. Grama F.I. - Supuneni la vot ordinea de zi, aa curn v-a fost prezentată  cu 

completarea. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
D1. Presedinte de scdintă. Grama F.I. - 	Să  începeni cu punctul 1 6 - Informări. interpelări, petiţii, cine 

dorete să  ia cuvântul? Nu sunt comentarii. 
Trecem Ia adoptarca procesului - verbal al edinţei extraordinarc din: 14.04.2022. 
Se înregistrează  9 voturi ,,pentru,, i 8 ,,abţineri (dl.Bîrzu S., d-na Dumbravă  A.R.,dl.Leonte I., dl.Pelin 

E.D., d!.Radu G.B., dl. Radu V.. dl.Sandu A., dl.Susanu B.B.). - întrucât acetia nu au participat la şedinţă. 
Trecem la adoptarea procesuui - verbal al edinţci extraordinarc dc îndată  din: 1 5.04.2022. 
Se înregistrează  14 voturi .,pentru i 3 ,,ahţineri (dl.Grama F.I, dl.Lconte I., dl.Voinca I.) - întrucât 

aceştia nu au participat la edinţă. 
Se trecc Ia primul punct dc pc ordinca de zi i anumc adoptarea proccsului-verbal aI cdinţci 

cxtraordinarc dc îndată  din: 11.04.2022. 
Se înregistrează  1 4 voturi ,,pcntru i 3 ,,abţineri (dl. dl.Leonte I.. dl.Mir()n Dumitrcscu D.D. dl.Pascal 

R.) - întrucât acetia nu au participat la edinţă. 
Se trece la punctul 2 al ordinii dc zi: Proiect de hotărâre nr. 32/25.03.2022 privind alegerea 

Precdintelui de cdinţă  al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă  de trci luni (mai 2022- iulie 
2022). 

D1. Preedinte dc cdinţă, GramaF.I. - Propuneri. 
D1. Viceprimar Drăgan o.C. - 11 prouii pe domiiul Voinca Jonuţ. 
D1 Sandu A. - () propun pe doamna Dunibravă  Ani Rodica.. 
Sc supune la vot propunerca doninului Viceprimar Drăgan O.C. ca domnul Voinca Ionuţ  să  fie 

preedinte de edinţă  pe urmăloarele 3 luni (mai 2022- iulie 2022). 
Se înrcgistrează  8 voturi pentru(dl. Cîmpanu T., dl. Drăgan O.C., dl.Grama F.J., dI.Istrate D.,dl. Miron 

C.N., dl.Miron D.D.,dl. Pascal R., dl.Pădure A.L.), 4 ahţ ineri (d-na Dunibrava A.R. dI.Leonte 1., dl.PelinE.D., 
dI.Sandu A.), 4 voturi .,îrnpotrivă  (dl.Bîrzu S., di.Radu G.B, dl.Radu V.,dl. Susanu B.B.) iar dl.Voinea I. nu 
participă  Ja deliberarc. 

Se supune la vot propunerea doniiiului Sandu A. ca doamna Durnbravă  A.R. să  fie precdinte de şedinţă  
pe următoarele 3 luni (niai 2022- iulie 2022). 

Se înregistrează  7 voturi ,,pentru (dLBîrzu S.,dl.Leontc I., dl.Petin E.D., dl.Radu G.B.. dl. Radu V., 
dl.Sandu A., dl.Susanu B.B.)., i 9 abţineri (dI. Cîmpanu T., dl. Drăgan O.C., dl.Grama F.1., dl.Istrate D.,dl. 
Miron C.N., dl.Miron D.D.,dI. Pascal R., dl.Pădure A.L.dl. Voinea I.), iar d-na Dumbravă  A.R. nu participă  la 
deiiberare. 

D1. Secretar Gcneral Boran George 	D1.Voinea Ionuţ  va fl noul preedinte dc edinţă  pentru o 
perioadă  de trei luni (mai 2022-iulic 2022). 

Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.58 /14.04.2022 privind aprobarea 
contului de executic a bugetului ccntralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pc trimestrul I 2022. 

D1. Preşedinte de edinţă, (irarna F.I. - Dă  citirc proiectuiui de hotărâre. 
Avem un ameiidament aici, depus de dornnul Pascal Remus, o să  dau citire acestui amendamcnt. 

Arnendament nr.358/19.04.2022 la Proicctul de hotărâre nr.58 /14.04.2022 privind aprobarca contuliii de 
execuţic a bugetului centralizat aI U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimcstrui I 2022. 

Text original: Raportul de execuţie bugetară: Chcltuială  - C-Creditc internc - 840303 - Străzi 
Construcţii - 575.322,49 lei. 



Text modiiicat: Raportul dc execuţic bugetară: Chcltuială  - A - Intcgral dc la budget - 840303 - 
Străzi - Construcţii - 575.322,49 lci. 

Motivatia: Pcntru că  la momcntul prezcntării prezentului cont de execuţie se află  un litigiu în instanţă  
şi !iind votate amendamentelc nr. 344 şi 346/07.03.2022 la Proiectui de h()tărâre nr.20!03.03.2022 privind 
aprobarea Bugetului initial centralizat de vcnituri i cheltuieli i a Programului dc investiţii publice pe grupe 
dc investitii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022, invcstiţia se va prinde cu bani de 
la bugctul local nu cu f1nanţarc din credite interne. 

Dc notat faptul că  a fost plătită  si dobânda din cheltuială  integrală  dc la buget, - Tranzacţii privind 
datoria publică  i îrnprumuturi - Dobânzi afercnte datorici publice interne dircct în sumă de 21.047,66 lei. 

D1. Prcedinte dc cdinţă, Grama Fi. - Avcm şi un răspunsu dc la D.G.E - In atenţia Secretarului 
Gcncral al U.A.T Tecuci - d-lui Borşan George, rcferitor la amendanient nr. 358/1 9.04.2022, vă  cornunicăni 
următoarcle: 

-Execuţia bugctară  reprezintă  operaţiuni efectuatc (încasări i plăţi) într-o anumită  perioadă  
(respectiv 01.01.2022-31 .03.2022) prin conturi de venituri i cheltuieli deschise la Trezorerie. 

-Ordonatorul principal de crcdite are obligaţia de a prezeiita contul de execuţie bugetară  sprc aiializă  
i aprobare de către autorităţilc dcliberativc cu scopul de a redimcnsiona cheltuielile în raport cu gradul de 

colectarc a veniturilor. 
-Modificărilc în conturile dc trezorerie nu sc pot face pentru o perioadă  aiitcrioară. 
-Menţ ionăm că  toate plăţilc efectuate în această  perioadă  au Ia bază  docunicnte legale, respectiv 

contractc, facturi, situaţii dc plată, rcfcrate, etc. 
Din punct de vcdcre al atribuţiilor scrviciului buget-contabilitatc al U.A.T. Municipiul Tecuci, 

considerăm că  ameridarncntul nu poate fi pus în aplicare, contul de exccuţie bugetară  ia 31.03.2022 
respectând monograiia contabilă  a instituţiilor publice. Scmnat doamna director Tăpoi i d-na Cristea 
Mariana. 

DI. Secretar General Borsan George - Acum ca să  mă  lăniurcsc i eu căci trchuie să  seninez în final 
hotărârea. cu  nu mă  pricep la contabilitatc căci nu sunt dc profcsie contahil. dar din cc mi-a spus rnie 
doamna dircctor cconomic. s-au tăcut nişte chcltuieli care au ibst efcctuatc şi acum trebuicsc aprobate de 
Consiliul Local, cc să  înţcleg din arnendamcntui acesta, că  dăm deoparte chcltuielilc c1ctuate sau cum? 

D1.Pascal R. 	lntr-adevăr execuţia contului bugetar a fost făcută  în perioada: ianuaric-februarie- 
3 1 martie 2022, s-au facut acestc plăţi carc sunt detaliate în materialtil prezcntat la mapă. 

Ţinând cont că  noi anul trecut în ultima rectificare bugetară  am avut un amendament depus, nr.250. 
din ce am văzut nu cred că  a fost prins accst amendament la acea rectificare bugetară. 

La Prefectură  aţi trimis cele cinci amendamente dar în buget au fost transpuse doar trei, nu au fost 
transpuse i cele două. ..vorbini de prinia dată. 

D1. Sccretar General Borşan George - Prinia dată  au fost transpuse trci de către Direcţia Econoniică  
i două  arnendamente au !bst ancxate la hotărâre separat, adică  au fosl trimise toate cinci, iar în buget nu 

operez eu. Nu induceţi în croare, eu ani trimis la Prefcctură  tot, toată  docunicntaţia. i a doua oară  m-am 
adresat din nou D.G.E - ului i au fost prinse toate cinci. 

D1.Pascal R. - Noi nu invocăm acca cheltuială  facută, vreni ca sursa de finanţarc efectivă  să  fie 
buget intern faţă  de credite inteme. Noi suntem într-un litigiu, domnul Primar a dat în judccată  cei 1 
consilieri. 

D1. Secretar General Borşan (ieorge - Pe minc nu m-a informat.Prcfectura nu a contestat nirnic la 
iiistanţă, nu si-a exprimat nici un punct de vcdere cu privire la accst buget, până  la niomentul de fa ă. Nici 
măcar nu a fost formulată  o adresa către Consiliul Local. 

D1.Pădure A.L.- Cu alte cuvintc doninul secretar noi nu am aprobat împruniutul niciodată, s-au folosit 
bani din împruinut în exccuţia bugetară, dc aceea vrcm un amendament aici. 

D1. Secj-etar General Borsan Georgc - Jmprumutul este aprohat de Coiisiliul Local. 
D1.Pascal R. - Este Dosarul nr. 1 465/1 2 1/2022 înrcgistrat Ia Tribunalul Galaţi, secţia contencios 

adniinistrativ, anulare act adrninistrativ, amendanicnteie nr.345, 346/07.03.2022, rcclamant U.A.T Municipiui 
Iccuci prin Primar. Deci estc un Iitigiu la momciitul actual i deci nu avcm cuni să  aprobăm execuţ ia 
bugetară. 
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D1. Secrctar Gcncral Boran George - Noi discutăm oflcial, un docurnent când este înregistrat la 
Registratura instituiei din momentul acela se aduce la cunoştinţă, nu vorbim dc pe internet. Eu vreau să  rnă  
lămuresc cu amendarnentul acesta, ca să  ştiu ce sernnez, deci avem o chcltuială  cfcctuată  i dumneavoastră  nu 
suntcţi dc acord cu chcltuiala? Sursa acelei cheltuieli care s-a efectuat? 

D1.Pascal R. - Dacă  aţi urmărit arnendarnentul cstc i cheltuiala făcută  cu dohânda din buget local, nu 
am nici-o problemă, nu arn racut amendament pc cheltuiala racută  din buget local la dobândă. 

D1.Pădurc A.L. - Deci s-a racut o cheltuia)ă  din credit iar noi creditul nu 1-am băgat în buget. 
D1.Pascal R. - Făcând i un amendarncnt la rectificarea bugctară  din 2021, tot de credit a fost vorba. 
D1. Sccretar Gcncral Boran George - Dar eI este aprobat de Coiisiliul Local în 2020. 
D1.Pascal R. - Asa estc, a fost aprobat de Consiliul Local în 2020. 
D1. Prcedintc dc cdinţă, Grama F.I. - Hotărârea judecătorească  pe care tot o invocă  domnul Prirnar, 

nu 1-a obligat să  scmnczc contractul, hotărâreajudecătorească  a fost asupra legalităţii H.C.L.-uui. 
D1. Sccrctar General Borsan Gcorge - Tocrnai la o edinţă  de Consiliu domnul Pădure A.L., a spus 

dacă  PrimarLll oricărui oras/conlună  nu aducc la îndeplinire hotărârilc dc Consiliu Local este sancţionat de 
Jnstituţia Prefectului cu amendă  de 5000 lci ş  constituie infracţiunc dc abuz în scrviciu, aa scrie i în Codul 
administrativ. Prin H.C.L. 9 din 3 rnartie 202() s-a aprobat contractarea unui îrnprumut, în baza acclui H.C.L, 
s-a organizat Iicitaţia i au participat două  instituţii bancare, în urnia licitaţiei a câtigat Exim Bank, chipurile 
ar fi avut dobânda mai mică  decât B.C.R., sau care rnai era.. .Eu vă  spun cum au decurs lucrurilc la momcntul 
accla. A fost contcstat H.C.L 9 dc către Jnstituţia Prefectului la instanţa dc contencios, Tribunalul Galaţi a 
respins acţiunca, iar Curtca dc Apel Galaţi în finai... H.C.L -ul fiind suspendat pe perioadajudecăţii, pentru că  
un act administrativ contestat dc către Prefect este suspendat de drept, irncdiat. Când s-a terminat procesui 
dcfinitiv, iniediat H.C.L. -ul care a fost suspendat i-a reluat efectele. 

D1.Pădure A.L.- Consiliul Local carc a aprobat acest împruniut cra cei de astăzi? Nu. Din punct de 
vedcrc moral, dornnul Primar putca să  ne întrebc pc toţi, 1 9. 

D-na Dumbravă  A.R - Vorbim din punct de vedere legal,d-le Pădure. 
Dl. Prcedinte de edinţă, Grama F.1. - Supun la vot amcndamentul nr.358 cc v-a fost prezentat mai 

devreme. 
Se înregistrcază: 9 voturi pentru (dl.Cîmpanu T., dl.Drăgan o.c., dl.Grama F.I., dl.Istratc D., dl.Miron 

D.D., dl.Miron C.N., d1.Pascal R., dl.Pădurc A.L., dl.Voinea I.) 2 abtineri ( dl.Pelin E.D., dl.Sandu A.) şi 6 
voturi ,,împotrivă ( d-na.Dumbravă  A.R., dl.Bîrzu S., dl.Lcontc 1.,dl.Radu G.B. dI.Radu V., dl.Susanu B.B.). 

Sc supunc la vot Proiectnl de hotărâre nr.58 /14.04.2022 privind aprobarca contului de execnţie a 
bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tccuci pe trimcstrul I 2022., cu tot cu amcndament. 

Se înregistrează  9 voturi ,,pentru (dl. Cîrnpanu T., dl. Drăgan O.C., dl.Grama F.I., dl.Jstrate D., dl. 
Miron C.N., di.Miron D.D., dI. Pascal R., dl.Pădure A.L., dl.Voinea 1.), 3 .,abtineri(dl.Pelin E.D., dI.Radu 
G.B., dI.Sandu A.) şi 5 voturi împotrivă  (d-na.Dumbravă  A.R., dl.Bîrzu S., dl.Lconte I., di.Radu V., 
dl.Susanu B.B.). 

D1.Radu V.- Am si eu o întrebare, un vot ,,pentru anulează  constatarca comisiei care a făcut referatul? 
Adică  comisiei de finanţe? Faptul că  s-a votat ,,împotrivă  pcntru accst amendament sc anulează  acel raport al 
serviciului dc specialitate? 

D1.Leonte I. - Da, normal, Direcţia economică  din cadrul Primăriei Tecuci este nulă. 
D1. Secretar Generai Borsan Georgc - Direcţia economică  a foimulat acel răspuns citit niai înainte. 
D1.Radu V.- Direcţia economică  i financiară  nu emite o părerc ci o constatare. Am pus o întrebare 

dacă  această  Direcţie conornică  a gresit i nu este capabilă  să  dea un răspuns corect 1a un amendament făcut 
de durnneavoastră. 

D1.Pascal R. - Dă  un punct de vedcre domnule profcsor..Cum nu s-a ţinut cont de amendamentul de la 
Scoala Nr.5, cu cei 400 mil pcntru calculatoare i aflmci s-a ornis, un amendamcnt votat de Consiliul Local 
care nu a fost pus în aplicarc. 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 49/11.04.2022 privind indexarea 
impozitelor i taxelor locale care constau intr-o anumită  sumă  in lei sau care sunt stabilite pc baza unei 
anumite sume In lei. 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — Dă  citire proiectului de hotărâre. 
DI.Viceprimar Drăgan 0.C.- " Majorare sau indexare?" 
DI. Secretar General Borşan George — "Această  indexare este prevăzută  de Codul fiscal, care se face in 

fiecare an, in luna aprilie, o face toate primăriile din ţară." 
DI.Viceprimar Drăgan 0.C.- "Ştiţi ce spune Legea salubrizării?" 
Dl. Secretar General Borşan George — " Nu are trabă  cu proiectul de hotărâre." 
DI.Viceprimar Drăgan 0.C.- " Tarifele de la salubrizare se indexează  anual cu indicele inflaţiei, cred că  

este acelaşi lucru." 
Dl. Secrctar General Borşan George — " Atunci votaţi impotriva Codului fiscal. Toate primăriile au pe 

ordinea de zi a Iunii aprilie un proiect privind indexarea impozitelor şi taxelor locale." 
Sc supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează  unanimitate de voturi „pentru". 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 50/13.04.2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului " Un mediu curat, un viitor sănătos" in cadrul Programului privind ecologizarca 
zonelor afectate de deşeuri "Curăţăm România." 

Dl. Preşedinte dc şedinţă, Grama F.I. — 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 6 al ordinii de zi: 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 ". 

Dl. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — Dă  citire proiectului de hotărâre. 
DI Radu V. — " Eu ca novice in asociaţii i grupurile acestea care s-au constituit in anii din urmă, ani o 

nelămurire, să  se spună  ce s-a făcut cu aceşti bani, să  se facă  un bilanţ, să  se dea o situaţie financiar-contabilă  
la sfarşitul mandatului, dacă  tot suntem la analiza execuţiei bugetare, eu aş  dori inainte de a ridica mâna să  
ştiu care-i bilanţul acestui grup de acţiune locală, care spre ştiinţa tuturor cetăţenilor a perceput de la ficcare 
cetăţean al Municipiului Tecuci suma de 3 lei de 6 ani de zile (2016), 5-6 ani. Să  vă  fic de bine tecuceni, aţi 
dat nişte bani şi nu vrea nimeni să  vă  spună  ce s-a lăcut cu banii aceştia deşi inţeleg că  noi am avut calitatea 
de membri fondatori pe langă  ceilalţi care au constituit grupul, ca să  nu se mai perpetueze lipsa aceasta de 
răspundere, abuzului, eu aş  dori acest bilanţ, unii consilieri poate cunosc mai in amănunt acest lucru, chiar pot 
oferi detalii asupra acestui Grup de Acţiune Locală  atăt a cheltuielilor cât i a realizărilor lui." 

DLPascal R. — " Eu vă  pot răspunde parţial, s-a incercat să  se depună  o finanţare, de pe grup GAL, făcut 
pentru mediul urban, in 2017 dar nu au luat finanţare pe acest Grup de Acţiune Locală, au pierdut finanţarea, 
de 3-4 ani de zilc nu s-a mai plătit indernnizaţia. A fost altă  discuţie domnul primar a vrut să  iasă  din acest 
grup ca să  nu mai plătească  accastă  cotizaţie." 

D1 Radu V. — " Am Inţeles că  sunt nişte prevederi acolo, inclusiv prevederea că  nu ai voie să  te retragi 
dacă  esti membru fondator, cine a putut să  facă  asemenea statut. Este scris intr-un GAL national da sau nu." 

DI.Pascal R — "Nu, există  Federaţia GAL-ului." 
Dl Radu V. - " Efectiv pentru toţi cetăţcnii să  se ştie că  cineva a luat nişte bani la nivelul acesta şi nu i-a 

investit in nimic." 
DI.Viceprimar Drăgan 0.C.- " Din câte ştiu eu i de la domnul primar că  este vorba să  intrăm intr-un alt 

GAL, nu putem figura in două  GAL-uri in acelaşi timp, oricum nu o să  fim de acord cu un alt GAL." 
Se supune la vot proicctul de hotărâre. 
Se ihregistrează  unanimitato de voturi „pentru". 
DI. Secretar General Borşan George — "L)eci a trecut proiectul." 
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Se trece la punctul 7 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 rcgulate în 
Municipiul Tecuci. 

DI. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului de hotărâre. 
D1.Martin C.M.- O să-i întreb pe domnii consilieri, căci domnul primar nu este, cum putcrn să  

dclegărn un serviciu la o societate care are acţionar majoritar Primăria Tccuci, să  funcţioneze fără  
organigrarnă  care nu este votată  în Consiliul Local, dacă  v-aţi uitat studiul acesta de oportunitate, care este 
plătit tot din bani publici i scrie aici: Conform Organigramei şi a Statului de Funcţii, aprobată  prin Hotărâre 
de Consiliu Local nr. . .,din. . .,privind organigrarna societăţii. 

Di.Pascal R.- Degraba delegărn serviciul căci nu are cum să  funcţioneze. 
DLLeonte I.- Nu-i interesează  pe cei de la ANRSC când vă  dă  avizul, autorizaţia ca să  funcţionaţi, 

decât proiectul de hotărâre de astăzi. 
D1.Martin C.M.- Sunteţi într-o eroare, noi nu rnergem la ANRSC ci doar la ARR. 
D1. Secretar General Borari George - Dacă  Instituţia Pi-efectului consideră  că  este un aspect de 

nelegalitate are dreptul să  conteste. 
D1.Viceprimar Drăgan O.C. - Conforrn HCL nr...din data dc....adică  trimitcţi actul necompletat? Ce 

faceni complctărn ulterior trirniterii Iui la Prefectura? 
D1.Leonte I.- Din punctul mcu de vedere această  activitate privind transportul public local nu ar ti 

trehuit dată  CUP-ului niciodată  
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  8 voturi ,,pentru (dl.Bârzu S., d-na Dumbravă  A.R., dl.Leonte I., dI.Pelin E.D., dl.Radu 

G.B., dl.Radu V., dl.Sandu A., dl.Susanu B.B.) i 9 abţincri (dl. Cîmpanu T., dl. Drăgan O.C., dl.Grama F.1., 
dI.Istrate D., dl. Miron C.N., dl.Miron D.D., dl. Pascal R., dl.Pădure A.L.si dI.Voinca I.). 

D1. Secretar General Boran George - Proiectul dc hotărâre a fost respins. 
Se trece !a punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărârc nr. 51/14.04.2022 privind aprobarea 

rcpartizării unei locuinţe ANL. 
D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - Dă  citirc proiectu]ui de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pcntru. 
Se trece ia punctul 9 aI ordinii de zi: Proicct de hotărâre nr. 52/14.04.2022 privind aprobarca 

repartizării unci locuinţe sociale proprietatca U.A.T. Tecuci. 
D1. Preşedinte de şedinţă, Grarna F.I. - Dă  citire proicctului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
Se trece la punctul 10 aI ordinii de zi: Proiect dc hotărâre nr. 53/14.04.2022 privind aprobarea 

desfiinţării unor garaje i magazii situate pe tcrenul apaţinând Municipiului Tecuci, înscris în CF 
101456, zona străzii Mircea Vodă. 

DLViceprimar Drăgan O.C. - Bu am fost la faţa locului să  le şi văd, într-adevăr sunt nite garaje foarte 
vechi, nu am văzut o părere a urbanismului, sunt construite în anii 70, au avut o autorizaţie de construcţic 
defnitivă  nu provizorie a garajelor. Nu credeţi că  ar trebui să  avern o părere a urbanisrnului, a doamnei 
architect asupra garajelor? Au fosl chestionaţi cetăţenii care deţiii acele garaje? 

D1.Radu V.- Da, am fost i eu pe acolo, sunt dărâmate. 
Viceprirnar Drăgan O.C. - Este unul singur care estc dărâmat i este proprietate personală  i nici nu 

poate fi dărâmat fiind proprietate personaiă,sunt cele de pc latura estică, cele dinsprc stradă, sunt proprietate 
personală, deci acele garaje sunt cumpărate. Intrebare: s-a interesat cineva? Votăni asa ca să  ce? 

D1.Pădure A.L. - M-arn interest i eu în speţa accasta i rni s-a spus, dacă  aceste garaje au avut contract 
de închiriere în anii 60,70, nu niai contează  iar dacă  contractua] nu a lhst anuiat contractual de închiriere se 
reînoieste de la sine pe lerenul respectiv. Nu aveni o poziţie ferrnă  din partea aparatului de specialilatc 
rcferitor a aceste garaje, sunt concesionate, nu ştini nirnic. 

Viceprimar Drăgan 0C. - Se p]ătete o taxă  pentru ocuparc abuzivă.. 

6 



D1.Marin I.- Toţi sunt debitaţi cu taxă  teren ocupare domeniu public. 
Se supune la vot proiectul dc hotărâre. 
Se înregistrează  7 voturi ,,pentru (dl.Bârzu S., d-na Dumbravă  A.R., dl.Lcontc 1., dl.Pelin E.D., dl.Radu 

G.B., dI.Sandu A., dl.Susanu B.B.) şi 10 abţineri (dI. Cîrnpanu T., dI. Drăgan O.C., dl.Grama F.I., dl.Istrate 
D., dl. Miron C.N., dl.Miron D.D., dl.Radu V.,dl. Pascal R., dLPădure A.L.şi dl.Voinea I.). 

Dl. Secretar Generai Boran George - Proiectul a fost respins. 
Se trece la punctul 11 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. Presedinte de edinţă, Grama F.I. 	Dă  citire proiectului de hotărâre. 
Si aici avem un amendament depus de domnul Pascal Remus, amendarnent nr.367, îi dau citire imediat: 
Text original: Proiect de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. 

Gheorghe Petracu nr.64. 
Art.4 Preţul de pornire al licitaţiei va f de 799 lei7lună. 
Text modificat: Proiect de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind închirierea unui iniohil situat în Tecuci, 

str. Gheorghe Petracu nr.64. 
Art.4 Prcţul de pornire al licitaţiei va fi de 1 500 lei/lună. 
Motivaţia: Prcţul de pornire al licitaţiei este de 3,84 lei/mp, de plecare derizorie, drept urmare pentru 

carc propun o sumă  de 7,2 1 lei/mp, iar în cazui în care nu va exista nici un potential chiria această  surnă  va 
putea t redusă. 

Di. Presedinte de edinţă, Grarna F.I. - 	i un răspuns aici dc la Scrviciul Patrimoniu: Urmare a adresei 
dumneavoastre nr.86/CL/2022 vă  facem cunoscut că  vaioarea rninimă  de poiiiire a Iicitaţiei pentru închiricrca 
imobilului cc face obiectul Proiectului dc hotărâre 28/24.03.2022 ţine cont de condiţiile de piaţă, starea 
imobilului şi de preţurile stabilite anterior de Consiliul local. Având în vcdcrc dc prcvcderile OUG 57/2019, 
închirierea bunuriior aparţinând autorităţilor administrativ-teritoriale se aprobă  prin hotărâre a Consiliului 
local, cee ce reievă  faptul că  atributul stabijirii condiţiilor dc închiriere este al autorităţii deliberative. 

Dl. Secretar General Boran George - Adică  dacă  dumncavoastra doriti alt prct, propuneti alt pret în 
amendanient, si îl votati pe acesta astăzi. 

D1. Preşedinte de edinţă, Grama F.I. - Supuncm la vot aniendamentul nr.367. 
Se înregistrează  16 voturi ,,pentru ( dl.Bîrzu S., di.Cîmpanu T., dl.Drăgan O.C., d-na.Dumbravă  A.R., 

dl.Grama F.I., dl.Istrate D., dl.Miron C.N., dl.Miron D.D., dl.Pascal R., dl.Pădure A.L.,dl. Pelin E.D., dl. Radu 
G.B., dl.Radu V., dl.Sandu A., dl.Susanu B.B.,dl., dl.Voinea I.) 1 abţinere (dl.Leonte I.). 

Se supune la vot Proiectui de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind închirierea unui imobil situat în 
Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr.64., cu tot cu amcndament. 

Se înregistrează  1 6 voturi ,,pentru i 1 abţinere (dl.Lconte J.). 
Di. Preedinte de edinţă, Grama F.I. - Proiectul a trecut cu tot cu amendamment, cu pretul propus de 

Consiliul Local de 1 .500 iei. 
Se trece la puuctul 12 al ordinii dc zi: Proiect de hotărârc nr. 54 /J 4.04.2022 priviud darea în 

administrare Secţiei de Pompieri Tecuci din cadrul Inspcctoratului Pentru Situaţii de Urgenţă  al 
judeţului Galaţi a unor spaţii situate în Municipiul Tecuci. 

D1. Preedinte dc cdinţă, Grama F.I. - Dă  citire proiectului dc hotărâre. 
D1. Secretar Gcncral Boran Gcorge -- A rnai fost pe ordinea de zi acest proiect, trcbuia să  scbimbărn la 

recomandarea Instituţiei Prefectului că  sunt în adrninistrare. 
Se supune la vot proicctul de hotărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi ,,pentru. 
D1. Preedintc de cdinţă, Graxna F.J. - Proiectul a trecut. 
Sc trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 55 /14.04.2022 privind aprobarea 

avizului Consiliului Local al Municipiului Tccuci, pentru prestarea de servieii funerare de către 
Societatea Funerare UNIREA S.R.L. 

D1. Presedinte de edinţă. Grama F.J. - Dă  citire proicctului dc hotărârc. 
N u sunt intcrvcnţii. 
Se supune 1a vot proiectul de hotărârc. 
Sc înrcgistrcază  unanirnilatc dc voturi ,.pentru. 
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DI. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Proiectul a trecut." 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 56 /14.04.2022 privind completarca 

H.C.L. nr.27 din 31.03.2022 cu privire la modificarea s,i completarea Regulamentului de aplicare a taxei 
speciale de salubrizare pentru persoane fizice i juridice din Municipiul Tecuci. 

DI. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — Dă citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
DI. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — " Proiectul a trecut." 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 57 /14.04.2022 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu — Construire Imobil Locuinţe P+4E Cu Parter Comercial, imprejmuire, 
Amenajare Alei Auto Si Pietonale, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 124. 
DI. Preşedinte de şedinţă, Grama F.I. — Dă citire proiectului de hotărâre. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre.  
Se inregistrează unanimitate de voturi „pentru". 
DI. Preşedinte de şedinţă, Grama F.J. — " Ordinea de zi s-a încheiat, dragi colegi vă mulţumesc!" 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

Preşedinte de şedinţa, 	 Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci 
Grama Florin lulian 	 George Lucian Borsan 
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