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MINUTA, 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂ  

DIN DATA 07 OCTOMBRIE 2022 
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Din numărul total de 19 consilieri locali în funcţie sunt prezcnţi 12 (abscnti motivat: Cîmpanu 
T, Grama F.; absenţi nemotivat: Istrate D, Miron C. N., Miron D. D, Nacu V., Pascal R.). 

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

*Hotărxea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 129/07.10.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului Reabilitare termică  Grădiniţa Ion Creangă, Tecuci sprejinanţare în cadrul Planului 
Naţiona/ de Redresare i Rezi/ienţă, Componenta 5 - Valu/ Renovării, precum i a cI,eltuieli/or 
legate de acestproiect, adoptată  cu unanimitate de voturi pentru. 

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 130/07.10.2022 privind aprobarea 
depuneriiproiectului Reabilitare termică  coa/a Elena Doamna Tecuci sprejinanţare în cadrul 
Planului Naţiona/ de Redresare i Rezilienţă, Componenta 5 - Va/ul Renovării, precum i a 
c/,e/tuielilor legate de acestproiect, adoptată  cu unanimitate de voturi pentru. 

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 131/07.10.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului Renovare integrată  a clădirilor publice din Municipiu/ Tecuci - C/ădire 
administrativă, corpuriie C3 si C4, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146 spre Jinanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare i Rezi/ienţă  i a cheltuielilor legate de acest proiect adoptată  cu 
unanimitate de voturi pentru. 

*Hotărârea Consiliului local al nunicipiului Tecuci nr. 132/07.10.2022 privind aprobarea 
dcpunerii proiectului Rcnovare energetica a cladirilor rezidenţiale din Municipiul Tecuci - 
Str. Ghc. Petraşcu nr. 19, bI. P1 scara 6 spre finanţare în cadrul Planului Naţional dc 
Redresarc şi Rezilienţă  i a cheltnielilor legate de acest proiect., adoptată  cu unanimitate de voturi 
pentru. 

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tccuci nr. 133/07.10.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului Renovare energetica a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Tecuci - Str. 
Ghe. Petrascu, nr. 58, bl. A2 spre Jiizanţare în cadrul P/anului Naţional de Redresare i 
Rezilienţă  i a c/zeltuieiilor /egate de acest proiect, adoptată  cu 1 voturi pentru, iar dl. 
Viceprimar - Drăgan O. C. nu participă  la deliberare. 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiuiui Tecuci nr. 134/07.10.2022 privind aprobarea 
depnnerii proiectului Renovare energetică  a clădirilor rezidcnţiale din Municipiul Tccuci - 
Strada Gheorghe Petracu, Nr.27, Bl. E3a sprc finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare i Rezilienţă  i a cheltuicHlor legatc dc accst proiect, adoptată  cu unanimitatc de voturi 
pentru. 

*Hotărârea  Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 135/07.10.2022 privind modifjcarca 
Hotărârii Consiiiului Local Dr. 41/2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare 
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ener lădirilor rezidenţile din Municipiul Tecuci - Str.1 Decembric 1918, nr.135, bl. 
TIA i str. 1 Decembric 1918, nr.135, bl. TIB spre fmanţarc în cadrul Planului Naţional de 
Redresare i Rezilienţă  i a chejtuielilor legatc de acest pr()icct, adoptată  cu unanimitatc dc voturi 
pentru. 

Şcdinţa sc încheie la ora j430 
In conformitatc cu dispoziţiile art. 1 O din Legea m.5212003 privind transparenţa decizională  în 

administraţia publică, minuta se va publica la sediul Municîpîului Tecuci şi pc site-ul propriu. 
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Preşedinte, 	 Secretar Gcneral al U.A.T. euci, 
Padure Arhire Lucian 	 Boran George Luc 
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