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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 02 AUGUST 2017 

privind Proiectul de Hotărâre Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci 
perioada 2017-2027. 

În data de 02 august 2017, ora 10 00  în Sala de sedinte a U.A.T.Municipiul Tecuci, s-a desfă urat 
dezbaterea public ă  a proiectului de hotărâre privind ,,Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului 
Tecuci pentru perioada 20 1 7-2027. 

La dezbaterea public ă  participa iniţiatorul proiectului de hot ărâre, persoana desemnat ă  responsabilă  
pentru rela ţia cu societatea civil ă, sefi de direc ţii/serviciilbirouri din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, reprezentan ţi ai societăilor U.A.T, ai mediului de afaceri ,arhitec ţi, proiectanţi, cetăţeni, în sală  fiind 
prezenţi aproximativ un nr de 45 de persoane. 

La proiectul de hotărâre privind ,,Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci 
pentru perioada 2017-2027, s-a în.registrat pân ă  la data de 08.08.2017 o singur ă  recomandare scris ă  
îrlregistrată  sub nr.42982/02.08.2017, de la Biblioteca tefan Petic ă  Tecuci. 

D1 Primar. —Bună  ziva tuturor, ne întâlnim la un interval relativ mic de timp, dac ă  acum maxim 
10 zile am început să  discutăm despre taxa de habitat, aa cum a ţi văzut am hotărât scoaterea acelui 
proiect de pe ordinea de zi a Consiliului local pentru o fundamentare mai bun ă. Mai avem încă  un 
examen, punctul dumneavoastr ă  de vedere la aceasta strategie de dezvoltare a Municipiului Tecuci. 

Strategia de dezvoltare trebuie privit ă  în funcţie de toate investitiile care vor avea loc în 
Municipiul Tecuci de-a lungul celor 4 ani de mandat si flU numai. Era fireasc ă  o modificare a strategiei 
datorita investi ţiilor destul de rapide care vor avea loc în Municipiul Tecuci, o parte din ele cu 
finanţare de la bugetul local, o parte din ele cu finan ţare de la Ministerul Dezvoltarii si nu în ultimul 
rând cu finanţare europeană. Am facut invitaţii celor care au adus modific ări la strategie iar în ultima 
parte a discuţiei domna arhitect va prezenta concepul d-ei despre noul spital Anton Cincu Tecuci. 

Este prevăzut irtclusiv în strategie pozi ţionarea lui, voi da îns ă  cuvântul în principal colegilor 
care au făcut aceste modificări. 

D1.Oprea Gabriel, coordonatorul stiintific al strategiei —Nu este prima strategie la care lucrez, 
am o experienţă  de 5 ani în domeniu, strict pe strategii, pe partea de formare profesional ă  a 
funcţionarilor publici. Să  revin la subiectul strategia municipiului Tecuci, era necesar aa cum a spus si 
domnul primar o interven ţie asupra ei, o interven ţie prin care să  actualizăm si să  aducem date noi cu 
privire la municipiu, si anume, schimbări cu privire la îmbunătăţirea unităţilor de învăţământ, 
instituţiilor de cult, instituţiilor sanitare, drumuri, tot ce înseamn ă  parte de infrastructur ă. Prin această  
actualizare ne-am propus s ă  venim împreună  cu func ţionari publici, colegi din primărie, să  aducem 
proiecte noi si să  încercăm să  finalizăm ceea ce era deja început, din proiectele trecute. 

Să  încep cu anul 2017 sunt proiecte cu finan ţare europeană  ce au fost ob ţinute atât pe resurse 
umane, P.O.R, P.N.D.L, mai mult s-au finanţat proiecte si CU siguranţă  urmează  să  mai fie finanţate. 
Cel mai mare proiect, este noul spital municipal Anton Cincu din Tecuci, colegii mei vor prezenta mai 
multe detalii, sunt doua proiecte: unul pentru persoane defavorizate,ansa T finantat si el, si alt 
proiect tot pentru persoane defavorizate,Scoala Prietena Ta, sunt doua proiecte mari, de avengur ă , 
care îi propun s ă  ofere o reconversie profesional ă  si o nouă  sansâ anumitor categorii de cet ăţeni, în 



special grupurilor defavorizate, cei care nu- şi găsesc o integrare pe pia ţa muncii, acestea vor aduce un 
plus pentru comunitatea dumneavoastr ă  pe o perioada destul de lung ă, ele desfaurându-se pe o 
perioadă  de 36 de luni. 

Alte proiecte care au fost introduse pe ordinea de zi dar si în anexă  : realizarea centurii 
municipiului Tecuci, mai sunt proiecte privind înfiin ţarea unei pie ţe. 

D1 Primar. —In ceea ce privete discu ţia despre centură, Tecuciul are nevoie si de o centură  în 
partea de nord a orau1ui dar si o centură  în partea de sud a orau1ui, ceea ce ar trebui s ă  înceapă  la 
intrarea în comuna Drăgăneti, să  traverseze undeva în zona Cernicari municipiul Tecuci si să  iasă  
undeva aproape de Munteni, ar fi un proiect deosebit, eu totu şi atept cu ner ăbdare finalizarea centurii 
municipale la care se muncete de ceva timp, apelurile facute atât de ministrul transporturilor cât si de 
reprezentanţii Senatului României, a sefului comisiei de transporturi din Senat, c ătre firma care 
execută  lucrarea nu au fost pu ţine si nu comode pentru ei, să  sperăm că  la începutul lui 2018 ca 
această  centură  ocolitoare a municipiului Tecuci va fi finalizat ă. Ce înseamn ă  centura municipiului 
Tecuci? In principal o sumedenie de noi afaceri care s-ar putea desf ă ura pe laturile de stânga si 
dreapta acestei sosele de centur ă, sunt ferm convins că  investitorii vor găsi soluţii pentru a face din 
partea sudic ă  a municipiului o atrac ţie. Mai apoi, dacă  vorbim de spital, proiectul 60 Km de asfalt 
pentru care avem finan ţare de la Ministerul Dezvoltarii, de 10 Km la acest moment, gr ădiniţa nr. 1 7 
care cu siguranţă  vom opta pentru varianta de construc ţie de la zero, avem si locaţia unde ar putea fi 
construită, avem si finanţare pentru ea. Celelalte proiecte pe care le avem, centrul de zi pentru 
persoane vârstnice în zona OMV - ului , în spatele acestuia, o zon ă  cu mulţi pensionari la acest 
moment, centrul de zi putând fi folosit inclusiv pentru situa ţiile mai dificile prin care poate trece 
orau1, la acest moment Tecuciul în caz de calamitate nu dispune de nici un fel de sprijin pentru cei 
aflaţi în nevoi, decât acele module care se pot folosi, prin biroul situa ţii de urgenţă . 

Mai avem reabilitarea Bulevardului Victoriei pe o lungime destul de important ă, începe de la 
sensul giratoriu din fata Primariei se termin ă  la Gara de sud, s ăptămâna viitoare se va începe 
procedura de achizi ţie a acestei lucr ări, lucrare care va dura aproximativ 24 de luni, reabilitarea str ăzii 
M.Kogălniceanu, tronson Gara de sud - blocuri C.F.R., mai avem mult discutata strada Stefan cel 
Mare, noi nici nu ne-am apucat de proiect dar comerian ţii au considerat ca nu doresc reamenajarea 
acesteia, o s-o facem exact cum v ă  este voinţa, cu trotuare pavate stânga dreapta si cu covor asfaltic, 
cu rugămintea de a schimba sistemul de sc ări si faţade la acele cl ădiri din zona Stefan cel Mare. 

Mai avem în proiectul nostru strada Libert ăţii si Andrei Saguna, ne dorim s ă  avem potenţial 
financiar pentru a le finaliza în anul 2017, trebuie s ă  finalizăm si proiectul îniîinţării muzeului cărţii, 
mai avem un proiect de reabilitare termic ă  a opt clădiri. Nu în ultimul rând suntem pe un proiect de 
finanţare pe bani europeni pentru Colegiul Naţional de Agricultură  si Econornie, reabilitare termic ă  a 
acestuia, este o lucrare foarte costisitoare, cu înlocuirea acoperiu1ui, fa ţadă, sistem de încălzire si nu 
în ultimul rând clădirea cea mai important ă  din orau1 Tecuci, clădirea Primariei, intră  în reabilitare 
termică  în parteneriat cu Colegiul de Agricultur ă  si Economie, tot la fel de reabilitare termic ă  si 
faţadă, partea de interior ne-am si apucat de ea. Acetea sunt în mare proiectele, strategia este pân ă  în 
2027 si poate să  suporte modificări anual oricând apar resurse de finan ţare sau proiecte noi ce pot fi 
realizabile. 

D1.Oprea Gabriel - Domnul primar a specificat majoritatea proiectelor pe care le-am avut în 
vedere în aceast ă  perioadă  scurtă  2017-2018, mai sunt si alte proiecte pe care as dori s ă  le amintesc: 
reabilitarea gradini ţelor nr.12, 13 pe lâng ă  cea pe care domnul primar a men ţionat, tot pănă  la sfâritu1 
anului 2018 se are în vedere si modernizarea celor 50 Km de drum, ei fiind împ ărţiţi în 4 etape. 

D1 Primar. - Tecuciul va intra pe etapa a doua a unui proiect extraordinar a celor de la Ap ă  - 
Canal Galaţi, Apă  - Canal vine cu etapa a doua, în special pentru cartierele C.F.R, Tineretului si 
finalizarea si înlocuirea re ţelei de apă  din centrul orau1ui, tot în septernbrie vom af1a cine este 
câtigătoru1 acelei afaceri. 

D1.Oprea Gabriel - Tot legat de aceast ă  chestiune Ap ă  - Canal se are în vedre si se va 
implementa tot până  1a sfârsitul anului 2018, extitinderea retelei de canalizare menaj era pentru strada 
Decebal, Rodnei, si strada l3ragos Vod ă . 

D1 Primar. —Fiind pe buget local este o lucrare care sper eu în maxim dou ă  săptămâni jumătate să  
pornească . 



D1.Oprea Gabriel - Ţot până  la sfâritu1 anului se va implementa si un sistem de management al 
calităţ ii pentru Prim ărie, orice Primărie trebuie să  aibă  un astfel de sistem, el fiind foarte necesar. 

Cam acestea au fost proiectele pentru perioada 20 1 7-20 1 8, cele care se vor si implementa, pentru 
că  putem discuta acum despre foarte multe proiecte pe care dorim s ă  le avem în vedere si să  le 
desfă urăm fără  a identifica ferm o sursa de finan ţare, astfel putem face o strategie de 500 de pagini cu 
proiecte care nu pot fi realizate din lipsa de finan ţare si atunci încerc ăm să  ne raportăm pe perioade 
foarte scurte de timp strict la proiectele pentru care putem avea finan ţare, fie din bugetul local, 
finanţare guvernamental ă  sau din fonduri europene, trebuie sa ne raportam strict la aceste proiecte 
care se vor realiza. Ele au condus la actualizarea acestei strategii, fiind într-un num ăr foarte mare,a fost 
necesară  actualizarea ei, necesară  actualizarea anumitor date si prinderea acestor proiecte. 

Cu siguranţă  pot fi aduse îmbunătăţiri, m-as bucura s ă  primesc din partea dumneavoastr ă  diverse 
idei constructive pentru c ă, în primul rând pentru dumneavoastr ă  este făcută  această  actualizare si cu 
ajutorul dutnneavoastră  o putem îmbunătăţi si putem aduce municipiul Tecuci pe o cale din ce în ce 
mai bună . Doresc să  primesc orice fel de propunere de proiect care poate fi sus ţinut si implementat în 
municipiul Tecuci. 

D1 Primar. —Ce as fi vrut s ă  completez, un lucru pe care colegii notri 1-au omis, aceast ă  
modificare a strategiei si strategia în general st ă  la baza oricarui proiect indiferent de finan ţarea lui, 
deci nu putem s ă  avem o realizare, dac ă  nu avem acel proiect prev ăzut în strategia de dezvoltare. 

In fiecare studiu de fezabilitate se amintete de aceast ă  strategie de dezvoltare, de aceea ea 
trebuie în permanenţă  actualizată  si aduse elemente clare care vor fi folosite la aceste proiecte. Atept 
idei, propuneri, putem face modific ări, momentan nu este nimic bătut în cuie, tot ce apare în strategie 
poate fi modificat, dac ă  s-au iăcut gree1i sau am omis să  trecem ceva în strategie. 

D-na Gologan Lucia - Punctez trei elemente si anume: galeriile de artă  Gheorghe Petracu, 
numărul de lucrări din cadrul muzeului, existen ţa unui muzeu al aviaţiei în cadrul vechii unit ăţi 
militare, loc care ar trebui s ă  fie reabilitat, reamenajat si în care să  existe si un un al doilea muzeu, 
exact ca cel de acum, s-ar putea accesa fonduri europene, cl ădirea dispune de spaţii destul de mari, 
deci s-ar putea deschide si un al doilea punct cultural muzeistic în ora. Un alt lucru discutat si de c ătre 
dumneavoastră  ar fi posibilitatea de amenajare a Tecucelului exact cum este amenajat ă  Dîmboviţa, 
adică  nu mai trebuie să  tai iarba, va deveni si loc de promenadă. Un alt punct de amenajare ar fi parcul 
Crâng cu acel lac de agrement, cu posibilitatea de turism local. 

D1 Primar. —Tecuciul nu poate tr ăi fară  cultură  si acest lucru as dori s ă-1 înţeleagă  toată  lumea, 
indiferent de activităţi, de creteri salariale, de taxe si impozite locale, tax ă  de habitat, acesta are 
nevoie de cultură, pentru că  orice individ pentru a se dezvolta în mod corespunz ător are nevoie de 
cultură. Dacă  la nivelul unităţilor de cultură  avem cu ce ne mândri spun eu c ă  am făcut dej a un pas 
important alocând muzeului Teodor Cincu si cea de-a doua cl ădire, ştiu că, avem un autoturism care 
stă  într-un garaj uitat, încerc ăm în acest an să  îndulcim un pic cuvântul de garaj al acestui autoturism, 
este foarte reprezentativ pentru Tecuci. Doamna director de la Casa de Cultur ă  a spus despre dalarea 
Tecucelului, este un proiect bun, interesant dar si foarte costisitor. Aţi amintit de Galeriile de Art ă, noi 
facem demersurile necesare împreun ă  cu Direcţia arhitect sef, pentru finalizarea planului urbanistic 
general, până  la finalul anului 2018 vom avea un alt P.U.G, îns ă  în ceea ce privete Galeriile de Art ă  a 
fost o hotărârea a fostei administra ţii de a stopa activitatea acolo. Cu siguran ţă  în 2018, Galeriile de 
Artă  vor intra în aten ţia administraţiei actuale. 

D-na arhitect Cucoară  Inga —Reprezint o echip ă  cu care am lucrat pentru propunerea noului 
Spital Anton Cincu, am fost contacta ţi de echipa de management de la Spital, acesta func ţionează  în 
cadrul unei clădiri care este monument istoric, care nu permite din p ăcate o modernizare total ă  a 
spaţiilor si atunci ne-au spus despre necesitatea creearii unui spital de aproximativ 300 de persoane 
care ar deservi nu doar Municpiul Tecuci dar ar putea fi accesat si de către tot jude ţul Galaţi. 

Proiect în care vorbim despre un spital care ar avea un concept nou, modern ce presupune 
dezvoltarea mai mult pe orizontal ă  a spaţiului. Avem partea de ambulatoriu care ar fi legat ă  cumva de 
partea de primire urgenţe care ar func ţiona într-o Iegătură  directă, o zonă  de imagistică  foarte modernă  
care ar permite diagnosticarea si trimitirea informaţiilor către blocul operator, totul s ă  fie bazat pe 
informaţie, din momentul în care persoana este primit ă  în compartimentul primire urgen ţa si are 



nevoie de o radiografîe pân ă  ajunge în blocul operator s ă  poată  deja informaţia să  ajungă  direct la 
medic. 

Este un proiect care are în spate mai multe concepte, pediatria s ă  fie în cadrul spitalului, legat ă  
cumva de sec ţia obstetric ă-ginecologie, dar totodat ă  să  funcţioneze aparte, la fel partea de ambulatoriu 
legată  de partea de compartimentul primiri urgen ţe, dar la fel să  fîe ca o entitate, unite toate aceste 
mici entităţi într-o singură  suprafaţă . 

Având în vedere c ă  nu mai sunt alte puncte de vedere , dezbaterea public ă  privind ,,Actualizare Strategie 
de Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 20 1 7-2027, se consider ă  încheiată . 

PRI MAR 

Cătă lin Constantin Hurdubae 

pAR 

ik 

SECRETAR 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

jr. Valerica,Fache 

Responsabil pentru relaţia 
Cu sociea civilă  


