ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
-CONSILIUL LOCAL-
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PROCES - VERBAL
ŞEDNŢA EXTRAORDNARĂ
15.05.2017
Încheiat astăzi, 15.05.2017, în şedinţa extraordinar ă a Consiliului local al Municipiului
Tecuci, care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 1600.
D1. Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin— declar ă deschise lucrările sedintei si dă
cuvântul doainnei Secretar pentru a face prezen ţa.
Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din num ărul total de 19 consilieri locali în
funcţie sunt prezenţi 15. Lipsesc motivat domnii consilieri F ărcă anu Grigore si Hulea Mitic ă,
iar dl Butunoi A. L. conform Ordinului Prefectului nr.92/20.04.2017 s-a constatat încetarea
mandatul si dl Pârvu C. i-a depus demisia conform cererii înregistrat ă la Consiliul Local sub
rir. 139/03.05.2017.
Având în vedere Ordinul Prefectului mai sus men ţionat numărul consilierilor în funcţie
este de 18, drept pentru care sedinta extraordinar ă a Consiliului Local, de ast ăzi, este statutar ă.
D1 Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin - precizeaz ă că a fost la map ă procesulverbal de la şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 27.04.2017.
D1 Pre şedinte de Sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 27.04.2017.
Nu sunt intervenţii.
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 27.04.2017.
Se înregistreaz ă 14 voturi pentru i 1 ab ţinere(dl Diaconu V. nu a participat la acea
edinţă).
D1. Presedinte de sedint ă Bulhac C.— dă cuvântul domnului Primar pentru a da citire
Dispoziţiei de con.vocare a edin ţei
s de a tazi.
D1 Primar - dă citire Dispoziţiilor de convocare nr. 653 / 11.05.2017, cu următoarea
ordine de zi:
1.Proiect de hot ărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din
07. 1 1 .20 1 1 încheiat între Municipiul Tecuci si Societatea Zone Verzi Tec S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2017 la Societatea Rampa Rates S.R.L. Tecuci.
3.Proiect de hot ărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fî practicate de Societatea
Cornpania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru serviciile de salubrizare, de
adrnini strare a domeniului public si privat din Municipiul Tecuci.
4. Proiect de hot ărâre privind darea în a.drninistrare a serviciului de salubrizare prin
gestiune direcl ă către Societatea Cornpania de Utilit ăţi Publi.ce Tecuci S.R.L, aprobarea
regu1amenl:ul.ui serviciului dc saiubrizare a caietului d.e sarcin i a indicatorilor dc
perorman1à serviciu]ui de sa]ubrizare.

5.Proiect de hot ărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de
adrninistrare a cimitirului rnunicipal,aprobarea contractului de concesiune prin gestiune
directă către Societatea Cornpania de Utilit ăţ i Publice Tecuci S.R.L. si a caietului de
sarcini.
6.Proiect de hot ărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de
ecarisaj, aprobarea contractului de concesiune prin gestiune direct ă către Societatea
Compania de Utilit ăţ i Publice Tecuci S.R.L., a caietului de sarcini.
7. Proiect de hot ărâre privind aprobare tarife practicate de Societatea Pie ţe Prest Tec
S.R.L. Tecuci pentru prestarea de servicii privind sistemele de securizare, incluzând servicii
de dispecerat si servicii de monitorizare video.
Nu sunt interven ţii.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se înregistreaz ă unanimitate de voturi pentru.
Se trece la punctul 1 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea
Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci si
Societatea Zone Verzi TeC S.R.L.
Preşedintele de şedinţă , dl Bulhac Constantin— d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P. - aceast ă societate C.U.P. s-a înfiinţat sau am transformat-o din Zone Verzi
în C.U.P.?
D1 Primar - societatea are deja certificat de înmatriculare, urmeaz ă ca pe data de 01.07 s ă
funcţioneze la capacitate în noua form ă, deci la acest rnoment este Societatea Zone Verzi Tec
S.R.L.
D1 Papuc P. - deci ea se va dilua în Compania de Utilit ăţi Publice nou înfiinţată?
D1 Primar - Compania de Utilit ăţi Publice va cuprinde: Ecoprest, Ecogroup, Cimitirul
Eternitatea, Zooland si Zonele Verzi, iar suprafaţa de 300mp este necesar ă pentru investiţia
din zona industrial ă unde posibil pe săptămâna viitoare s ă începem o lucrare pentru apari ţia
unei pieţe de cartier identic ă cu cea de pe Transilvaniei ca si dimensiune.
D1 Diaconu V.- în momentul în care va fi gata Pia ţa din zona industrial ă, cine o va
administra Compania de Utilităţi Publice?
D1 Primar - r ăspunde Pieţe Prest Tec.
D1 Diaconu V.- mai sunt o serie de obiecte de inventar, cl ădiri si terenuri care în
mornentul acesta sunt la Zone Verzi sau vor fi la Companie, care apar ţin Pieţe Prest Tec si
cred că o recomandare ar fi ca în viitor s ă le stabilim ceea ce are Pie ţe Prest Tec s ă nu mai
plăteasc ă chirie si fiecare s ă aibă patrimoniul ei, pentru c ă unii creează/fac o investiţie si alţii
exploateaz ă acea investiţie ceea ce nu este tocmai în regul ă. Problerna este c ă cei de la C.U.P.
zic că nu au preg ătirea necesară să administreze piaţa, iar cei care se ocup ă de administrarea
pieţelor sunt cei de la Pie ţe Prest Tec
D1 Prirnar - în specia] prin forrnarea acestei Companii de Utilit ăţi Publice zic eu c ă se vor
regla în totalitate aceste problerne cu obiecte de inventar, cu bunurile unei societ ăţi folosite de
altă societate, iar Pia ţa trecând prin ceea ce trece zic c ă s-a depă it prob1ena cea mai
irnportantă, pe care tot noi arn reg]at-o la sedinta trecut ă, de aceea spun c ă ea o va adrninistra
i această piaţă aa cum este firesc si norinal.
Di Oancă S.- dac ă noua societate preia si datorii]e sau ce se întârnpl ă cu datoriiie
sccietărilor actua]e?
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D-na Diaconu P.- societ ăţile nu au fost preluate dornnule consilier.
D1 Prirnar - acest lucru s-a discutat atunci când s-a înfiin ţat Cornpania de Utilit ăţi Publice
D1 Oanc ă S.- 1ipsete ceva la aceast ă Companie, eu nu sunt fanatic nici de stânga si flici
de dreapta, dar nu sunt de acord cu rnediul privat ca s ă se desfă oare cu banul public si atunci
poate la Cornpania aceasta este bine s ă cre ărn un departament care s ă se ocupe si CU
deszăpezirea.
D1 Viceprimar, Pintilie D.- exist ă.
D1 Oanc ă S.- ca să nu mai plătirn TVA, să nu mai extemalizăm profit si ar fi avantajul c ă
ar fi la dispoziţie 24 de ore pe zi.
D1 Primar - doriţi ca noua Cornpanie
achiziţioneze inclusiv utilaje de desz ăpezire?
D1 Oancă S. - inclusiv o vol ă pe care s ă o poţi folosi vara la diferite lucr ări, pentru c ă cu
ea se poate rnuta si pământ si nisip. Noi ne-am înv ăţat să externalizăm banul public
nejustificat, majorăm taxe s i impozite ca s ă subvenţionăm anumite firme private.
Nu mai sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,ab ţineri ( dl. Andriuţă G., d-na Dumbravă A. R.
i dl Papuc P.).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea
rectifică rii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rate
S.R.L. Tecuci
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Papuc P. - de ce este necesar un cap tractor si dacă are voie să facă investiţii această
societate?
D1 Primar - răspunde că noi deţinem o remorcă compactoare care nu a fost folosit ă
niciodată, iar acest cap tractor va trebui s ă transporte gunoiul la loca ţia pe care o vom stabili,
posibil Brăila, începând cu data de 17.07.2017.
D1 Bulhac C.- anunţ prezenţa la sedinta noastră de astăzi a domnului Prefect Panaitescu.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,ab ţineri (dl. Andriuţă G., d-na Durnbravă A. R.
si dl Papuc P.).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea tarifelor
ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. pentru
serviciile de salubrizare, de administrare a domeniului public si privat din Municipiul
Tecuci
Preşedintele de şedinţă, d1 Bulhac Constantin— d ă citire proiectului de hot ărâre.
D-oara Secretar, Fotache V..- la acest proiect de hot ărâre Cornisia nr.2 a dat aviz negativ,
vă rog să inotivaţi avizul dornnule Preedinte.
D1 Papuc P.- Comisia nr.2 nu are Preedinte, hot ărârea de a ne ab ţine este a noastr ă nu
considerărn că este util acest tarif.
Nu rnai sunt interven ţii.
Sc supune la vot proiectul de hot ărre.
Se înregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,ahţineri (d. Andriuţă G., d--na Dumbrav ă A. R.
i d1 Papuc P.).
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind darea în
admiriistrare a serviciului de salubrizare priri gestiune direct ă către Societatea
Compariia de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L, aprobarea regulamentului serviciului de
salubrizare a caietului de sarcini si a indicatorilor de performan ţă serviciului de
salubrizare
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V.- as dori s ă fac un amendarnent pe care s ă-1 supuneţi la vot referitor la
durata contractului de concesiune de la art.8, în proiectul ini ţial durata contractului de
concesiune este de 49 de ani, începând cu data de 01.07. 2017. Curn am discutat si la comisie
mi se pare 49 de ani o durat ă cumva nerealist ă de aceea propunerea pe care vreau s ă o fac este
ca durata contractului s ă fie de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire a înc ă 5 ani, jumătate din
această perioadă . De asemenea, se precizeaz ă că bunurile se predau începând cu 01.06.2017,
dar nu se precizeaz ă până la ce dată se încheie, normal ar trebui ca pân ă la 0 1 .07.2017 moment
în care se pred ă si contractul de concesiune a serviciului de salubrizare.
D1 Oanc ă S. - contractul poate fi modificat si ulterior.
D1 Diaconu V.- am îacut un amendarnent pe care doresc s ă-1 supuneţi la vot.
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Diaconu V. durata contractului s ă
fie de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire a înc ă 5 ani.
Se înregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,abţineri (dl. Andriuţă G., d-na Dumbravă A. R.
i dl Papuc P.).
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu arnendamentul d-lui Diaconu V..
Se îriregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,abţineri (dl. Andriuţă G., d-na Dumbravă A. R.
i dl Papuc P.).
Se trece la punctul 5 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind stabilirea formei de
gestiune a serviciului public de admiriistrare a cimitirului municipal,aprobarea
coritractului de concesiune prin gestiune direct ă către Societatea Compania de Utilit ăţi
Publice Tecuci S.R.L. si a caietului de sarcini.
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă citire proiectului de hotărâre.
D1 Diaconu V.- aici consider c ă durata de 49 de ani este corect ă pentru că avem
concesiuni pe 49 de ani la cimitir si atunci e cumva justificat ă valabilitatea contractului cu
posibilitatea încheierii contractelor de concesiune
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistrează 12 voturi pentru i 3 ,,abţineri (dl. Andriuţă G., d-na Dumbravă A. R.
i dl Papuc P.).
Se trece la punctul 6 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privincl stabilirea formei de
gestiune a serviciului public de ecarisaj, aprobarea contractului de concesiune prin
gestiune directă către Societatea Cornpania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L., a
caietului cie sarcirii
Preedinte1e de şedinţă, dl Bulhac Consantin— d ă citire proiectului de hot ărâre.
D1 Diaconu V. as dori ace1ai arnendarnent cu durata contractului.
D1 Primar aici este stipulat. c ă se poate moclifica prin hot ărâre a Consi]iului hocal.
D1 Diaconu V.- toîusi 49 de ani este rnut.
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D1 Primar - aici este fraza respectiv ă care la cel ălalt proiect a fost s ărită.
D1 Diaconu V.- îmi retrag arnendamentul, r ărnâne nurnai fraza care spune c ă se poate
face unilateral de c ătre concedent prin hot ă rârea Consiliului local, este vorba de denun ţarea
unilateral ă.
Nu rnai sunt interven ţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,ab ţineri ( dl. Andriuţă G., d-na Durnbrav ă A.
R., si dl Papuc P.).
D1 Diaconu V.- as vrea s ă se ia în calcul de c ătre directorul Societ ăţii Companiei de
Utilităţi Publice să ne fac ă o propunere în vederea mut ării padocului din acea zon ă, pentru c ă
din ceea ce ştiu nu are Acordul de mediu si zona este total improprie pentru padoc de câini.
D1 Prirnar - sunt luate în calcul, inclusiv externalizarea întregului serviciu. Lâng ă padoc
s-a creat acel cartier care arat ă destul de bine, vom avea asfalt acolo în perioada urm ătoare, iar
noi avern un proiect careprevede externalizarea si odată cu aceasta rnutarea padocului de câini
în afara municipalităţii.
D1 Diaconu V.- a fost o hot ărâre, spun eu, foarte proast ă luată de vechea administra ţie cu
această amplasare.
D1 Oancă S.- dar investiţia respectiv ă, din câte cunoatem, a fost pl ătită chiar generos putem recupera?
Se trece la punctul 7 aI ordinii de zi: Proiect de hot ă râre privind aprobare tarife
practicate de Societatea Pie ţ e Prest Tec S.R.L. Tecuci pentru prestarea de servicii
privind sistemele de securizare, incluzând servicii de dispecerat si servicii de
monitorizare video
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă citire proiectului de hot ărâre.
D-oara Secretar, Fotache V.- Comisia nr. 2 a dat aviz negativ.
D1 Primar - este firesc ca acest tarif s ă fie modificat, atâta timp cât salariul minim pe
economie a fost rnodificat, înainte Pie ţe Prest Tec primea aproximativ 11 mii Ron pentru
salarizarea personalului din sectorul Serviciului de monitorizare, cu creterea salariului minim
i toate influenţ ele era firesc ca si acele venituri s ă crească, iar preţul a crescut doar cu cinci
procente de la 1 1 mii la 1 5 mii pe lună, consider c ă este justificat. Serviciul de monitorizare
este un serviciu provenit din aplicarea unui Proiect pe fonduri europene, nu func ţionează la
capacitate si este una din marile probleme pe care le avem. Atept ăm modificări majore
undeva în luna mai 2018 când vom putea face tot ceea ce trebuie cu acest Serviciu de
Monitorizare, inclusiv influen ţă asupra personalului si acest serviciu va intra în jurisdic ţia
Poliţ iei Locale Tecuci. Oricurn Tecuciul va fi rnonitorizat în perioada urrn ătoare pentru c ă
intrărn pe o selectare a gunoiului, va fi prev ăzut cu foarte rnulte camere de luat vederi mai ales
în zona de blocuri pentru a îi sanc ţiona pe cei care nu doresc s ă respecte hotărârile Consiliului
Local si cele luate la nivel na ţional pentru c ă acest gunoi este o problern ă naţională la acest
rnornent, iar de Ia 17.07.2017 vom avea o mare problern ă cu selectarea gunoiului, dac ă nu o să
tirn să o respectăn atunci Tecuciul va deveni o rnare gr ărnadă de gunoi si totul depinde de noi
i de oarneni. Groapa Rates nu va rnai exista, iar noi vorn fi obliga ţi să ducem de aceast ă dată
gunoiul selectat întro alt ă groapă în afara orau1ui, iar pre ţurile le vom discuta înlr-o sediniâ
uirn ătoare cu câi; ne apropiem de dai;a de 17.07 si atunci totul va fi stabilil. 1ncepâd cu data de
joi două staţii pilot, zona industrial ă 3,ï Ccrnicari, va colecta gunoiul într-un alt rncd, va fi o

selecţie îacut ă pe conform si neconforrn, cel conforrn va avea în zona de case un sac galben în
care se va depozita si plastic si hârtie, inclusiv acele doze de alurniniu l ăsând gunoiul
neconforrn s ă fie ridicat la o anumit ă dată si în locurile bine stabilite. S ă sperăm că
rnodificările de zona industrial ă pentru platforrnele de gunoi dintre blocuri, poate a ţi observat
că sunt rnodificate, ajut ă si vor ajuta oamenii s ă fac ă o selecţie cât mai corect ă.
D1 Oanc ă S.- înainte de a ne gândi la m ăsuri coercitive de a da sanc ţiuni cetăţeanului,
cred că trebuie îacut ă o carnpanie serioas ă de inforrnare cu profesorii, etc..
D1 Primar - am început, am avut întâlniri cu directorii, cu Preedin ţii Asociaţiilor de
Proprietari, cu oamenii importan ţi factorii de decizie, din acele zone, care vor merge si vor
explica cum se folosesc acei saci de culoare galben ă.
D1 Diaconu V. - profit de prezen ţa domnului Prefect si dacă îmi permiteţi să vă adresez o
întrebare referitor la ceea ce s-a discutat, cu privire la groapa de gunoi de la Valea M ărului
dacă puteţi să ne daţi vreo inforrnaţie. Ea trebuia s ă fie funcţională până la aceast ă dată. Ce
orizont de tirnp avern ca s ă transport ăm gunoiul la Br ăila si ce eforturi se fac ca s ă rezolvăm
problerna cu groapa de la Valea Mărului?
D1 Prefect, Panaitescu - jude ţul Galaţi a ajuns într-o zonă paradoxal ă, faptul c ă gunoiul
din judeţul Galaţi se duce într-o groap ă privată din judeţul Brăila este cât se poate de prost, dar
este răspunsul la faptul c ă 4 ani de zile nu s-a făcut nimic pe zona de deeuri, din p ăcate, la
nivelul întregului judeţ - acesta este adev ărul si trebuie s ă-1 spunem în faţă. Din discuţiile pe
care le-am avut cu domnul Preedinte, Fotea, se fac eforturi ca s ă putem intra si noi într-o zonă
normală, rărnâne de v ăzut ce si cum.
D1 Diaconu V. - există un orizont de timp pentru groapa de la Valea M ărului?
D1 Prefect, Panaitescu - r ăspunde că nu, nu cunosc un orizont de timp.
D1 Oanc ă S.- a fost o decizie politic ă.
D1 Prefect, Panaitescu - nu cred c ă este o decizie politică, ci mai mult de necunotinţă de
cauză.
D1 Diaconu V. - vă mulţumesc!
Nu mai sunt intervenţii.
Se supune la vot proiectul de hot ărâre.
Se înregistreaz ă 12 voturi pentru i 3 ,,ab ţineri (dl. Andriuţă G., d-na Dumbravă A.
R., si dl Papuc P.).
Nernaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintâ declar ă închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.
Secretar U.A.T.,
Valeric

Preşedinte de şedinţă,
t ntin
Buo.a

PI

