
R O M Â N IA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NOTIFICARE 

Către, 
Domnul (doamna) consilier 

I. Andriuţă  Ghită  
2. BuligaBogdan 
3. Bulhac Constantin 
4. Butunoi Adrian Liviu 
5. Câmpanu Tudor 
6. Coman Florin 
7 .Croitoru Cezar 
8. Diaconu Petronela Monica 
9. Diaconu Vasile 
l O.Durnbravă  Ani Rodica 
11. Dumitriu Gina Georgeta 
l 2.Fărcă anu Grigore 
3 .Hulea Mitică  

14. Martin Cristinel Mihai 
15. Militici Ghiorghi 
16. Oanca Samir Vasile 
17. Papuc Petru 
18. Pârvu Constantin 
19. Pintilie Dănut 

Am Iuat Ia cuno ştinţă , 
Am primit materialul de şedinţă  

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.  
18. 
19. 

În temeiul art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cuno ştinţa 
locuitorilor Municipiului Tecuci, c ă  la data de 25.05.2017. orele 16 00,  are loc şedinţa 
ordinară  a Consiliului Iocal al Municipiului Tecuci, în sala de sedinte a U.A.T. Municipiului 
Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

1 .Proiect de hot ărâre 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 al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 12017. 

3.Proiect de hot ărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si 
chcltuieli prin redistribuire de creditc între trimestrc, pe anul 2017. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si 
cheltuie)i pe anu] 2017 la Societatea Pie ţe Prest Tec S.R.L. Tecuci. 

5. Proiect dc hotărâre privind aproarea rectific ării bugetuiui de venituri si 
cheltuie}i pc anul 2017 la Societatea Cornpania de Utilit ăţi Pub)ice Tecucr S.R.L. 

6.Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de performan ţă  si a burse]or 
rnedicale pentru e]evii din învăănaântu1 preuniversitar în anul scolar 2016-2017. 

7.Proiect dc 1io ărâre privind rnodificarea contraciului de concesiunc nr. 1 5938 
din 24.()4.2014, încheiat întie U.A.T. Tecuc.i si tefan Gheorghe. 

8.1'oiect de hotâre privind nidiicarea aaexei nr. 1 la Folârârea Consiliu]ui 
Locai nr8,27.OLi.2c:i 7. 



9.Proiect de hot ărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de 
sarcini si a concesionării prin licita ţie publică  a terenului aflat în proprietatea 
rnunicipiului Tecuci din str. Anton Cincu. 

1 O.Proiect de hot ărâre privind aprobarea unui schirnb de locuin ţă . 
1 1 .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 locuin ţe sociale 

proprietatea U.A.T. Tecuci. 
1 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren 

apar ţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci c ătre Popa Mihaela Rodica. 
14.Proiect de hot ărâre privind validarea mandatului de consilier local al dornnului 

Mîrza Vasilică  Cristinel. 
1 5 .Proiect de hotărâre privind modificarea componen ţei comisiei de specialitate 

nr.2 Organizarea si dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucrărilor publice, protec ţia 
rnediului înconjurător, conservarea rnonumentelor istorice si de arhitectura a 
Consiliului Local Tecuci. 

16. Informări, interpel ări, petiţii 
- Raportul Camerei de Conturi Gala ţi privind modul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), Municipiul Tecuci , Jude ţul 
Galaţi,14.04.2017. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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R O M Â N IA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA Nr.677 
Din 19.05.2017 

Privind : convocarea Consiliului Local în şedinţă  ordinară, în data de 25.05.2017, 
orele 16 

Primarul municipiului Tecuci, Jude ţul Galaţi; validat prin sentin ţa civilă  
1 427/24.06 .20 1 6, pronun ţată  de Judecătoria Tecuci in dosar nr.26901324/20 1 6. 

Având în vedere prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică  locală, republicată  îri 2007; 

In baza art.1 15, alin.1, lit. b din Legea 215/2001, a administra ţiei publice locale, 
republicată  în 2007: 

DISPUNE: 

Art.1.Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă  ordinară, în data de 
25.05.2017 orele 16 00,  în sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu urm ătoarele proiecte 
ale ordinii de zi: 

1 .Proiect de hotărâre privind constatarea încet ării de drept înainte de termen a 
mandatului de consilier local al Dlui Pârvu Constantin. 

2.Proiect de hot ărâre privind aprobarea contului de execu ţie a bugetului 
centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 12017. 

3 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si 
cheltuieli prin redistribuire de credite între trimestre, pe anul 2017. 

4.Proiect de hot ărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri si 
cheltuielipe anul 2017 la 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 înv ăţământul preuniversitar în anul scolar 2016-2017. 

7.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 1 593 8 
din 24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci si Stefan Gheorghe. 

8.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hot ărârea Consiliului 
Local nr.88/27.04.2017. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de 
sarcini si a concesionării prin licitaţ ie pubJică  a terenului aflat în proprietatea 
rnunicipiului Tecuci din str. Anton Cincu. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuin ţă . 
1 1 .Proiect de hotărâre privind aJ3robarea repartiz ării unei locuinle convenabile 

proprietatea U.A.T. Tecuci. 
12.1-1roiect de hot ărâre privind aprobarea repartiz ării unor locuinţe sociale 

propri eti.lca U.A. T. fccuci. 
13.111 roiecl de hotărâre privind aprobrea vânz ării directe a unei suprafele de teren 

pai1inn dorni ui. 1 p i t ai Minic pii. lui e.cJci c ăt e Popa Ni1ue1a Roiza 
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14.Proiect de hot ărâre privind validarea rnandatului de consilier local al dornnului 
Mîrza Vasilică  Cristinel. 

15.Proiect de hot ărâre privind rnodifcarea cornponen ţei cornisiei de specialitate 
nr.2 Organizarea si dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucrărilor publice, protec ţia 
rnediului înconjurător, conservarea rnonurnentelor istorice si de arhitectura a 
Consiliului Local Tecuci. 

16. Inforrnări, interpel ări, peti ţii 
- Raportul Carnerei de Conturi Gala ţi privind rnodul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), Municipiul Tecuci , Jude ţul 
Galaţi, 14.04.2017. 

P R I M A R, 
Catalin Constantin Hurdubae 

	 AVIZAT, 
Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci 

Jr. FotAe 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

PUBLICA Ţ IAnr.26117 
Din 19.05.2017 

In temeiul art. 39 alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215!2001, se aduce la cuno ştinţa 
locuitorilor municiiu1ui Tecuci, c ă  la data de 25.05.2017, orele 16 00  are loc şedinţa 
ordinară  a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de sedinte a U.A.T. Municipiul 
Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918  nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

1 .Proiect de hot ărâre privind constatarea încet ării de drept înainte de termen a 
mandatului de consilier local al Dlui Pârvu Constantin. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al 
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 2017 la 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 hotărâre privind acordarea burselor de performan ţă  si a burselor medicale 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar în anul scolar 20 1 6-20 1 7. 

7.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.15938 din 
24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci si Stefan Gheorghe. 

8.Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hot ărârea Consiliului Local 
nr.88/27.04.2017. 

9.Proiect 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. 

1O.Proiect de hot ărâre privind aprobarea unui schimb de locuin ţă . 
1 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiz ării unei locuinţe convenabile 

proprietatea U.A.T. Tecuci. 
1 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiz ării unor locuinţe sociale proprietatea 

U.A.T. Tecuci. 
1 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz ării directe a unei suprafe ţe de teren 

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. 
1 5 .Proiect de hotărâre privind modificarea componen ţei comisiei de specialitate nr.2 

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

16. Informări, interpelări, pctiţii 
- Raportul Carnerei de Conturi Gala ţi privind modul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), Municipiul Tecuci , Jude ţul 
Gaiaţi, 14.04.2017. 

PRJMAR 
Catain Consantin Hurduhac 

AV1ZAT, 
Sccreta U.Â.T. Municipi[ iecuci 

r. Fotache Valcrica 


