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M]NUTA, 
ŞEDINŢEI ORDINARE 

DIN DATA 29 IUNIE 2022 
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Din numărul total de 1 8 consilieri locali în funcţie sunt prezenţi 1 6. Lipsesc motivat domnii 
consilien locali: Grama F. I. i Radu V. 

Şedinţa este legal constituită. 
In cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărri: 	. 

*Hotărea Consiliului local aJ municipiului Tecuci nr. 80/29.06.2022 privind alegerea 
Preşedintelui de şedinjă  pentru edinţa ordinară  a Consiliului Local Tecuci din data de : 
29.06.2022, adoptată  cu 15 voturi pentru, iar dna Paraschiv M.M. nu participă  la deliberare. 

*Hotăjea  Consiliului loca1 a1 municipiului Tecuci nr. 81/29.06.2022 privind alegerea 
Preşedintelui de şedinJă  al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă  de trei luni (iulie 2022 - 
septembrie 2022), adoptată  cu 1 5 voturi pentru, iar dna Paraschiv M.M. nu participă  la deliberare. 

*Hotăr ea  Consiliului loca1 al municipiului Tecuci nr. 82/29.06.2022 privind aprobarea 
Bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANL4 DE UTILITAŢI 
PUBLICE TECUCISRL, adoptată  cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere(dl Leonte I.). 

*Hotăr ea  Consiliu1ui loca1 al municipiului Tecuci nr. 83/29.06.2022 privind aprobarea 
Bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022 la Societatea PIEŢE PREST TEC SRL TECUCI, 
adoptată  cu 1 5 voturi pentru şi 1 abţinere(dl Leonte I.). 

*Hotăj ea  Consiliu1ui loca1 al municipiului Tecuci nr. 84/29.06.2022 privind Aprobarea 
Strategiei privind Infrastructura de Educaţie Timpurie (S.I.E. T.) a Municipiului Tecuci 2022-

2030, adoptată  cu unaniruitate de voturi pentru. 

*Hotăj ea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 85/29.06.2022 privind acceptarea 
ofertei de donaţie a unor imobile siluate în Municipiul Tecuci, str. Cuza Vodă  nr. 90, adoptată  cu 
unanimitate de voturi pentru. 

*HotăJea  Consiliului loca1 al municipiului Tecuci nr. 86/29.06.2022 privind aprobarea 
rezultatului jînal la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură  Biblioteca 
Municipala Stefan Petica Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci - pentru activitatea 
desfăşurată  în perioada 13.05.2021-13.05.2022., adoptată  cu unanimitate de voturi pentru. 

*Hotăr ea  Consiliului loca1 al municipiului Tecuci nr. 87/29.06.2022 privind aprobarea 
rezultalului jîna[ la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură  Muzeul de 
Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliidui Lcat Tecuci - penlru activitatea 
desfă urată  în perioada 24.05.2021-24.05.2022, adoptată  cu unanimitate de voturi pentru. 
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ea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 88/29.06.2022 privind rectificarea 
bugetului centralizat de venituri i cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci i modificarea 
Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii i surse de finanţare al UAT Municipiul 
Tecuci pe anul 2022, adoptată  cu unanimitate de voturi "pentru". 

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 89/29.06.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Construire creşă  medie la nivelul Municipiului Tecuci" in cadrul Planului 
Naţional de Redresare 	Rezilienţă; Componenta 15 — Educaţie, Investiţia 1 "Construirea, 
echiparea şi operaţionalizarea a 110 de creşe", precum i a cheltuielilor legate de acest proiect, 
adoptată  cu 15 voturi "pentru", iar dl viceprimar Drăgan O. nu participă  la deliberare. 

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 90r29.06.2022 privind punerea la 
dispoziţia " Proiectului regional de dezvoltare a-  infrastructurii de apă  i apă  uzată  in Judeţul 
Galaţi — etapa 2 „a unor terenuri proprietate publică  şi privată  a Municipiului Tecuci, 
reprezentând traseu extindere conductă  de aducţiune apă  potabilă  in lungime de 4233 ml şi stalie 
pompare apa pe releaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă  a Gospodăriei de apa Matca, in 
suprafaţă  de 445 mp, adoptată  cu unanimitate de voturi "pentru". 

*Hotărârea Consiliului local a1 municipiului Tecuci nr. 91/29.06.2022 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului institutiei 
publice de cultura Casa de Cultura Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local 
Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala 
a managerului institutiei publice de cultura — Casa de Cultura Tecuci — subordonata Consiliului 
Local Tecuci, cu vot secret, adoptată  cu 14 de voturi "pentru", iar dl. Viceprimar Drăgan O. şi dl. 
Pădure A.L. nu participă  la deliberare. 

Şedinţa se 1ncheie la ora 1700 . 
in conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională  1n 

administratia publică, minuta se va publica la sediul Municipiului Tecuci şi pe site-ul propriu. 

Preşedinte, 	 Secretar Gepers0 a1 U.A.T. Tecuci, 
Paraschiv Mirela Magda 	 Borsda G4orle Lucian 
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