
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA ORDINARĂ  

25.05.2017 

Încheiat astăzi, 25.05.2017, în şedinţa ordinară  a Consiliului local al Municipiului Tecuci, 
care are loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, orele 16 00 . 

D1. Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin— declar ă  deschise lucrările sedintei si d. 
uvântu1 doamnei Secretar pentru a face prezen ţa. 

- 	Domnioara Secretar, Fotache Valerica - din num ărul total de 18 consilieri locali în 
funcţie sunt prezenţi 17. D-lui 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 
la Consiliul Local sub nr. 139/03.05.2017. 

D1 Preedinte de sedintâ, Bulhac Constantin - precizeaz ă  că  a fost la mapă  procesul-
verbal de la şedinţa extraordinară  a Consiliului Local din data de 1 5 .05.2017.  

D1 Preedinte de Sedintâ - supune dezbaterii procesul-verbal din 15.05.2017. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din: 15.05.2017. 
Se înregistreaz ă  16 voturi pentru i 1 ab ţinere(dl Hulea M. nu a participat la acea 

edinţă). 
D1. Preedinte de sedintâ Bulhac C.— d ă  cuvântul domnului Primar pentru a da citire 

Dispoziţiei de convocare aedin ţe i de astăzi. 
D1 Primar - dă  citire Dispozi ţiilor de convocare nr. 677 / 19.05.2017, cu urrn ătoarea 

dine de zi: 
1 .Proiect de hotărâre privind constatarea încet ării de drept înainte de termen a rnandatului 

de consilier local al dlui Pârvu Constantin. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat ai 

U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 12017. 
3. Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli 

prin redistribuire de credite între trimestre, pe anul 2017. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2017la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2017 la Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L. 
6. Proiect de hot ărâre privind acordarea burselor de performan ţă  si a burselor medicale 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2016-2017. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.15938 din 

24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci si Stefan Gheorghe. 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei iir. 1 la Hot ărârea Consiliului Local 
nr.88/27.04.20 17. 

9. Project de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si 
a concesionării prin licitaţie publică  a terenului aflat în proprietatea municipiului Tecuci din 
str. Anton Cincu. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuin ţă . 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiz ării unei locuinţe convenabile 

proprietatea U.A.T. Tecuci. 
12. Proiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unor locuinţe sociale proprietatea 

U.A.T. Tecuci. 
13. Proiect de hot ărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teien 

aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci c ătre Popa Mihaela Rodica. 
14. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mîrza 

Vasilică  Cristinel. 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea componen ţei comisiei de specialitate nr. 2 

Organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucr ărilor publice, protec ţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local 
Tecuci. 

16. Informări, interpelări, petiţii 
- Raportul Camerei de Conturi Gala ţi privind modul de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin decizie (Raport follow-up), Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, 
14.04.2017. 

Se suplimentează  ordinea de zi, conform Dispozi ţiei nr. 684/24.05.2015 cu urm ătorul 
proiect de hotărâre: 

1 .Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Matci 
Dragomir Lucian. 

D1 Primar - propun ca dup ă  punctul 14 să  vină  punctul de pe completarea ordinii de zi, 
iar punctul 1 5 să  devină  16. 

Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot ordinea de zi cu complet ările de mai sus. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru 
D1 Oancă  S.- la ultima sedintâ ordinară  am vrut să  intervin si nu am mai apucat,dar a1s 

legătură  cu interesele colectivit ăţii de aceea as dori s ă  intervin acum. 
D1 Bulhac C.- vă  voi da cuvântul când ajungem la punctul Interpel ări. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind constatare 

încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui Pârvïk  
Constantin 

Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Consiliul Local ia act de încetarea mandatului de consilier local a dlui Pârvu Constantin. 
Drept pentru care num ărul consilierilor în func ţie devine 17, iar la sedinta de ast ăzi sw 

prezenţi 17. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea contu1u 

de execu ţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 12017. 
Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
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Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 4 ,,abţineri (dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin redistribuire de credite între trimestr, 
pe anul 2017 

Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarei 

rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Pie ţe Prest Tec 
S.R.L. Tecuci. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— dă  citire proiectului de hotărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 4 ,,abţineri ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobare 

rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Compania clC 

Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. 
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Papuc P - în sedinta trecut ă  am întrebat pe domnul Primar dac ă  CUP s-a înregistrat la 

Registrul Comerţului, mi s-a răspiins că  da,dei aici văd că  s-a schimbat doar denumirea de Ia 
Zone Verzi nicidecum nu s-a înfiin ţat companie. 

D1 Diaconu V.- s-a mărit obiectul de activitate. 
D1 Papuc P.- trebuie mai multa aten ţie la ceea ce ni se spune, de fapt s-a schimbat acca 

denumire din Zone Verzi în Companie de Utilit ăţi aa este corect. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 4 ,,abţineri (dl. Andriuţă  G., d-na Dumbravă  A.  

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind acordarea burselor 

de performanţă  si a burselor medicale pentru elevii din înv ăţământul preuniversitar î 
anul scolar 2016-2017. 

Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V. - avem o problem ă  în ceea ce privete num ărul de bursele, ar fi ideal s ă  

avem 57 de burse de performanţă, aa cum sunt prev ăzute în Regulamentul pe care îl aprob ă n 
la art. lbursele de performan ţă  sunt definite ca si când primesc doar cei care au ob ţinut locui 
1,11 sau 111 la olimpiadele na ţionale sau fac parte din loturile na ţionale. Acest fapteste precizat 
clar si este preluat din Ordinul Ministrului îns ă  din păcate se pare c ă  nu s-a înţeles bine dc 
toate liceele acest regulament si nu cred că  numărul de burse de performan ţă  este coreci. F i 
am fost la Consiliul de administra ţie la Colegiul ,,Spiru Haret i mi-au spus c ă  au un siiigu 
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caz, un singur elev, care în cursul anului trecut a ob ţinut Locul I la olimpiadă  naţională . Nu se 
poate ca la Colegiul ,,Spiru Haret s ă  aibă  un singur olimpic iar la cel ălalt colegiu să  fe 30 cle 
olimpici. La art. 1 este un num ăr aproximativ de 38 burse de perforrnan ţă  alocate o singui: 
dată, este o anomalie. As dori să  fac un amendament la art.2 s ă  nu mai fie trecut numărul de 
burse ci acestea s ă  se facă  conform Regulamentului anexat. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot amendamentul domnului Diaconu V. amendament la art. 1 s ă  nu inai 

fie trecut numărul de burse ci acestea s ă  se facă  conform Regulamentului. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu amendamentul d-lui Diaconu V. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificare 

contractului de concesiune nr.15938 din 24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci 
tefan Gheorghe. 

Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Diaconu V. - am avut dezbatere la comisie cu privire la acest proiect, neavând loc o 

licitaţie comisia a fost de acord cu proiectul având în vedere faptul c ă  nu se modifică  termcnu[ 
concesiunii care este de 49 ani, ci doar ceea ce privete termenul pl ăţii. 

Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind modificarea ancxci 

nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.88/27.04.2017. 
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  13 voturi pentru şi 4 ,,abţineri ( dl. Andriuţă  G., d-na Dumbrav ă  A. 

R., dl Hulea M. si dl Papuc P.). 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarca stuci ă  

e oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionării prin licitaţie publică  a terenulu 
aflat în proprietatea municipiului Tecuci din str. Anton Cincu 

Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— dă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu mai sunt intervenţii. 
D1 Papuc P.- utilitatea de care beneficiaz ă  acest om, as dori să  ridic această  problemă . 
D1 Primar - este pe Pilonul 11 care va începe în luna septembrie, este un proiect mare de 

aproximativ 38 miliarde euro. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarei un 

schiinb de locuinţă . 
Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 



Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarea 
repartizării unei Iocuin ţe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci. 

Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobaea 

repartizării unor locuin ţe sociale proprietitea U.A.T. Tecuci. 
Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 aI ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind aprobarc: 

vânzării directe a unei suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului privat al Municipiult!i 
Tecuci către Popa Mihaela Rodica. 

Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind va1idarc 

mandatului de consilier local al domnului Mîrza Vasilic ă  Cristinel. 
Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Preedinte1e de sedintâ invit ă  pe domnul Mîrza să  depună  Jurământul. 
D1 Mîrza Vasilică  Cristinel depune jurământul. 
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind validarea 

rnandatului de consilier local al domnuluiMatei Dragomir Lucian. 
Pre şedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre. 
Se înregistreaz ă  unanimitate de voturi pentru. 
Preedinte1e de sedintâ invit ă  pe domnul Matei să  depună  Jurământul. 
D1 Matei Dragomir Lucian depune jur ământul. 
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hot ărâre privind îïiodificareà 

componenţei comisiei de specialitate nr.2 Organizarea si dezvoltarea urbanistic, 
realizarea lucrărilo r publice, protec ţia mediului înconj ur ăto r, conservarcot  
monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local Tecuci 

Preşedintele de şedinţă, dl Bulhac Constantin— d ă  citire proiectului de hot ărâre. 
D1 Bulhac C.- propun modificarea cu completarea proiectului cu cei doi consilieri local 

care au fost validaţi astăzi. 
Nu mai sunt intervenţii. 
Se supune la vot propunerea dlui Bulhac C.. 



Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hot ărâre cu modificarea. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Inform ări, interpelări, petiţii. 
D1 Oancă  S.- trimitem popriri, se trimit la sapte b ănci, ar fi corect îns ă  să  trimiteţi însă  la 

contul de salariu si tot Primăria ar trebui să  ridice după  ce s-a terminat de recuperat surna. 
Avem la Unitatea Militară  cărămizi... 

D1 Primar - dacă  sunt gree1i persoana cre a greit va pl ăti, dar nu cred c ă  este problema 
Consiliului Local. 

D1 Oancă  S.- aparatul de specialitate ar trebui s ă  trimită  sistare de poprire. La sedinta 
trecută  am vorbit de escrocheria de la groapa de gunoi, deja privatul acela solicit ă  o majorare 
de tarif. Eu cred că  avem puterea si am putea contribui to ţi cetăţenii să  construim o groap ă  dc 
gunoi. Gunoiul si apa sunt publice si voi iniţia o dezbatere public ă . 

D1 Primar - înainte de acest lucruri trebuie s ă  studiem legislaţia în vigoare si legislaţia 
uropeană . 

- Raportul Camerei de Conturi Gala ţi privind modul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse prin decizie (Raport follow-up), Municipiul Tecuci, jude ţul Ga!a ţi, 
14.04.2017. 

D1 Primar - fiecare a ţi primit raportul pe e-mail, domnul director al Camerei de Conturi 
tras atenţia de vreo două  ori că  sunt probleme acolo. Dou ă  controale efectuate ale ANAF şsi 
Camera de Conturi care sunt total diferite, nu se îmbin ă  absolut deloc. Eu am să  prezint po 
scurt abaterile care au făcut obiectul măsurilor dispuse prin Decizie. 

D1 Primar - dă  citire raportului. Ar trebui  să  îl citiţi si dumneavoastr ă  si să-1 detaliaţ i îri 
cadrul comisiilor de specialitate sau de c ătre liderii politici etc.. Vreau s ă  înţelege ţi foare bine 
că  nu este de joacă  si nu consider că  este vinovat vreun partid, dar s-au f ăcut încălcări grave 
ale legii si aa cum este corect: Cine a greit va pl ăti, mi-am făcut datoria s ă  vi le aduc 1 
cunotinţă  si aveţi posibilitatea să  citiţi tot ce au g ăsit cei de la Camera de Conturi. Din ceie 3 

măsuri dispuse prin Deciziile Camerei de Conturi au r ămas 27 măsuri pe care le-arn pre1a 
odată  cu mandatul în data de 27 iunie 2016, sunt măsuri grave cu necesitatea recuper ări i 
iani1or, oricare ar fi fost în locul meu si a echipei mele ar fi f ăcut la fel. S ă  nu consideraţi nici 

o secundă  că  acest lucru vine ca o reglare de conturi, nu avem ce s ă  reglăm noi vrem doar a 
să  facem performanţă  în instituţia Primăria Tecuci - poate a ţi observat am încasat mai mult de 
la populaţie, să  facem o schimbare la care trebuie s ă  participăm cu toţii indiferent de culoarea 
politică . 

D1 Diaconu V.- eu am citit, sunt 48 de pagini dar nu văd care ar fi responsabilitatea 
actualului. Consiliu Local si pârghiile prin care actualul Consiliul Local ar putea s ă  rezolve 
problemele din aceste m ăsuri. De exemplu statuia lui Stefan cel Mare- care a fost cump ărată  
pe vremea dlui Lazăr cu 70 milioane si înregistrată  cu 500 milioane. Ce ar trebui s ă  facă  d L1pi 
părerea Curţii de Conturi actualul Consiliu local? Sau de ce nu a fost amplasat ă, din ceea cc 
ştiu când eram consilier în mandatul 2004-2012 am insistat foarte mult s ă  fie amplasată  si nu 
s-a reuit de atunci s ă  i se facă  un soclu, s-a făcut un studiu de amplasare la Luckoil care 
costat 300 lei,nu s-a amplasat, acum ce ar trebui s ă  facă  Consiliul local ca s ă  recupereze cc 
300 lei. 



Nu văd ce putem face noi, sunt lucruri ce trebuiau reglate în timp ale fosieio 
administraţii fără  aprobări ale Consiliului Local, nu înţeleg de ce vin la Consiliul Loca penit 
că  noi nu avem pârghiile să  le rezolvăm. Nu ştiu ce ar trebui s ă  facă  actualul Consiliu local, la 
fel la Zooland s-a f ăcut o serie de gree1i de foti primari de fosta administra ţie o grămadă  d 
gree1i, dar trebuie un orizont de timp vorbim de decizii din 2004 si acum venim noi în 20 1 ! 
să  facem ce s ă  ne apucăm de scris si să  înregistrăm contabilităţi să  votăm ce?. Nu înţeleg care 
este rolul de le tot trimite la Consiliul Local rezolva ţi-le. 

Care sunt pârghiile? Ce responsabilit ăte avem noi aa ar trebui s ă-i răspundem noi 
Consiliul Local Cur ţii de Conturi, conform legii? 

Dacă  la sfâritu1 unui mandat nu se regleaz ă, cum putem noi să  reglăm? 
D1 Primar - implicarea Consiliului Local este s ă  împartă  o parte din vină . Orice 

cheltuială  nu poată  să  o facă  un primar după  cum dorete el. 
D1 Bulhac C. - dac ă  mai aveţi alte probleme? 
Nu mai sunt intervenţii cu privire la Raportul Camerei de Conturi Gala ţ i. 
D1 Papuc P.- peticirea str ăzilor nu se face de calitate. Dac ă  stiti ceva, trebuie s ă  verifca ţ i. 
D1 Primar - nu s-a f ăcut recep ţie, personalul face prin rota ţie la str. Transi1varici, 

Nicoreti, Tudor Pamfile este o situa ţie de avarie până  la terminarea centurii, ca dup ă  aceea să  
intrăm în ,etapa a doua de asfalt. Dac ă  ne referim la strada Transilvaniei acolo a intrat o 
cantitate mare de bitum 

D1 Papuc P.- str ăzile pietruite se vor asfalta? Dorim o sal ă  de consiliu, unde to ţ i 
consilierii să  avem cheie, pentru a putea ţine audienţe cu publicul aa cum cere legea. 

D1 Primar - are cineva audienţe? 
D1 Papuc P.- nu, dar trebuie s ă  avem o sală  de sedinte a noastră, a consilierilor. 
D1 Primar - o s ă  găsim o soluţie pentru toat ă, lumea. 
D1 Papuc P.- la sedinta trecut ă  era trecut într-un proiect pe care 1-am aprobat, la referatul 

de necesitate cu privire la p ământul de la Ocaua Având în vedere amenajarea zonei aferenc 
în scopul creării unui mediu propice pentru stimularea imagina ţiei si dezvoltării, deci s 

cărăm 1 500 metri cubi de pământ pentru stimularea imagina ţiei. 
D1 Primar —în maxim două  săptămâni o să  găsiţi si răspunsul 
D1 Martin C. - doresc s ă  îl invit pe domnul B ălănică  Traian pentru a ne face câtev 

precizări cu privire la motenirea dlui Anton Cincu. 
D1 Bălănică  T.- sunt aici pentru continuarea discu ţiilor cu privire la recuperarea cele cinci 

moii ale lui Anton Cincu, în urma consult ărilor cu juritii avem două  soluţii: să  deschiden 
proces unde sunt moteniri1e, dar se va întinde sau s ă  strângem semnături pentru a demara un 
proiect de hotărâre de Guvern,cu ajutorul parlamentarilor din zon ă . Eu am să  las un modei de 
tabel pentru a fi completat si semnat pentru a fi înaintat parlamentarilor din zon ă, de preferat 
ar fi să  se strângă  cât mai multe semnături. 

D1 Diaconu V. - am trei întreb ări scurte: 1-Ce se întâmpl ă  cu acoperiu1 de la Gr ădiiţ  
nr.1?,tiu că  s-au alocat nite bani Când se încheie aceast ă  lucrare? 

D1 Primar - nu s-a recep ţionat, la sfâritu1 lunii august 2017. 
D1 Diaconu V. - vă  rog să  verificaţi stadiul ei si să  se ia măsurile corespunzătoare. A 

doua problemă- din punct de vedere juridic dacă  cinema Arta se afi ă  la Consiliul Local si dac 
este grevată  de sarcini?, fiind în centrul orau1ui arat ă  foarte urât. 
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A treia problemă  este cea a stadionului, când am început mandatul am avut o discu ţic, 
fost un proiect, dar a trecut un an si nu se întâmplă  nimic,zona este în degradare - ar trebui s ă  
ne ocupăm că  acesta merită  mai multă  atenţi. 

D1 Primar - noi puteam face de acum un an proiectul exist ă, dar după  ce s-a aprobat flOLi 

buget puteam gândi un proiect pentru ;stadion. In proiectele pe care le-am prezentat 
întotdeauna este prins si acest stadion cu o investi ţie de aproximativ 2,5 milioane de euro care 
va avea finanţare din partea Guvernului României, v ă  putem da relaţii prin Cornpartirnentul 
fonduri europene. Tecuciul merit ă  acest stadion - ref ăcute ambele terenur, vestiireie, 
tribunele. 

D1 Oancă  S.- sunt orae unde prob1emagunoiu1ui este foarte grav ă . 
D1 Primar - suntem în licita ţie pentru atribuirea unui selector de gunoi. Gunoiul va [ 

selectat si aproximativ 40%-50% va trebui prin compactare s ă-1 transportăm. Cu fofldul c 
închidere groapă  vom acoperi groapa de gunoi si vom folosi la vedere acei bani. In cartierc an 
început să  selectăm acest gunoi, iar Cernicariul a dat o not ă  extraordinară, vom continua cu 
?artierul CFR, suntem preg ătiţi vom suporta o taxare suplimentar ă  ca urmare a transportului. 

zona industrial a ap ărut o platformă  special, fiecare dintre noi are datoria de a prpagi 
această  selectare. 

D1 Oancă  S.- costurile suplimentare vor crete în continuare. 
D1 Viceprimar, Bulhac C.— trebuie s ă  propuneţi si să  votaţi următorul Preedinie cle 

edinţă  si pentru ce perioadă. Propun pe o perioadă  de trei luni 
Se supune la vot propunerea de trei luni. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
D1 Papuc P. - propun ca Preedinte pe dl consilier Diaconu Vasile. 
Se supune la vot propunerea domnului Papuc P.. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru, drept pentru care Preedinte de sedintà  

pentru următoarele trei luni: iunie, iulie si august este dl consilier Diaconu Vasile. 
Nemaifiind alte discuţii, preedinte1e de sedintà declar ă  închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Pre şedinte de şedinţă , 	 Secretar U.A.T., 
Bulhaci 

	

Fotache 

* 
\ IP 
 çi 


