ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 03 Septembrie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin

particip

de indata a Consiliului Local al

14 consilieri din totalul de 17, fiind astfel

intrunite conditiile prevazute de art. 45, alin. 2 din legea nr. 215/2001(republicata) . Sunt
absenti domnii consilieri: Stanciu Danut, Dulgheru Florica si Rogoz Stan.
D-l consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

- Declar deschise lucrarile

sedintei de indata a Consiliului local al municipiului Adjud.
Convocarea consilierilor locali a fost facuta telefonic.
La edin

particip : d–l Armencea Constantin – Primarul municipiului Adjud, d-l.

Diaconu Gelu - Viceprimarul municipiului Adjud, d-na Saradici Stefania –Secretarul
municipiului Adjud.
D-l consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– în continuare v prezint

ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud
1. Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Adjud cu Consiliul
Judetean Vrancea si unitatile administrativ teritoriale in vederea constituirii Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „Vrancea Curata” pentru dezvoltarea sistemului de
management al deseurilor si extinderea infrastructurii in judetul Vrancea.
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
2. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unui Parc in zona Spitalului
municipal Adjud
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive
municipiului Adjud

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului „Infiintare si
reamenajare parcuri – mun. Adjud, jud. Vrancea” in cadrul „Programului national de
Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”, aprobarea
acordului cu privire la contractarea finantarii si aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico economici
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
„Diverse”

D-l consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

- conform art.43 din Legea

215/2001 privind administratia publica locala, supun spre aprobare ordinea de zi a
sedintei de astazi. Cu 14 voturi „ pentru” ordinea e zi este aprobata.
Punctul unu al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind asocierea municipiului
Adjud cu Consiliul Judetean Vrancea si unitatile administrativ teritoriale in vederea
constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Vrancea Curata” pentru
dezvoltarea sistemului de management al deseurilor si extinderea infrastructurii in judetul
Vrancea.
Are cuvantul d-l Constantin Armencea -Primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l consilier Bejan Ioan, pre edintele de edin : daca nu sunt discutii supun la
vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 14 voturi „pentru”
devine Hotararea nr.107 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din 03
septembrie 2008.
Punctul doi al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unui
Parc in zona Spitalului municipal Adjud
Are cuvantul d-l Constantin Armencea primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:

D-l consilier Trif Costel – cu aceasta ocazie Primaria poate va face ceva si cu
accesul in Policlinica.
D-l consilier Bejan Ioan, pre edintele de edin : daca nu sunt discutii supun la
vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 14 voturi „pentru”
devine Hotararea nr.108 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din 03
septembrie 2008.
Punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii
proiectului „Infiintare si reamenajare parcuri – mun. Adjud, jud. Vrancea” in cadrul
„Programului national de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi
in localitati”, aprobarea acordului cu privire la contractarea finantarii si aprobarea
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici
Are cuvantul d-l Constantin Armencea - Primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – acest proiect este foarte bun si
foarte bine intocmitt. Va fi depus la Ministerul Mediului dar asta nu inseamna ca este si
castigat.
D-l consilier Stan Lascar – proiectul este foarte bun. Asa poate se rezolva si
problema masinilor care parcheza in parc.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – Consiliul local a achizitionat
broaste pentru blocarea rotilor. Ne trebuie doar acceptul dumneavoastra.. O sa facem o
analiza asupra pretului de deblocare.
D-na consilier Botez Tatiana – cine calca spatiul verde sa plateasca .
D-l Armencea Constantin primarul municipiului –

vom face un proiect de

hotarare pe aceasta tema.
D-l consilier Toderascu Fanica – era bine daca era prevazut si un foisor.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – este prevazut. Sunt prevazute
de asemenea doua fantani arteziene, WC ecologice, sistem de irigatie mobil, locuri de
joaca.

D-na consilier Botez Tatiana – in ipoteza in care proiectul va trece, cu acesti bani
ar trebui sa se cumpere materiale de buna calitate si sa venim cu totii in ajutor cu munca
voluntara.
D-l consilier Bejan Ioan, pre edintele de edin : daca nu mai sunt discutii supun
la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 14 voturi
„pentru” devine Hotararea nr.109 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
din 03 septembrie 2008.
Diverse
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – va informez ca au vrut sa
participe la sedinta un grup de cetateni de la bl. 28. Consiliul local a aprobat construirea
unui spatiu comercial in acea zona insa oamenii sunt nemultumiti de aceasta constructie..
Cei care construiesc acolo fac totul legal.
D-l consilier Stan Lascar – aceasta constructie afecteaza cumva lumina blocului?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – este afectat accesul de intrare
in bloc, care se va face prin lateral. Primaria a incercat sa le faca o alta oferta si sa le
gaseasca o alta locatie insa nu au acceptat.
D-na consilier Botez Tatiana – pe viitor ar trebui sa se tina cont de arhitectura
blocului.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – unde se construieste nu este
spatiu verde. PUZ-ul a fost aprobat de Consiliul Local.
D-l consilier Bejan Ioan – care este solutia?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – oamenii au acte in regula. In
momentul de fata noi am dat sistare de constructie.
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului – daca Consiliul local sisteaza tot,
omul ne va da in judecata.
D-l consilier Ivan Gheorghe – oamenii ar trebui sa inteleaga ca acest teren este al
Primariei.
D-l consilier Stan Lascar – ce distanta este de la bloc pana la constructie?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – distanta este de 6 m.
D-l consilier Ivan Gheorghe – trebuie masurat si vazut daca nu cumva cel care
construieste s-a extins mai mult decat trebuia.

D-l consilier Toderascu Fanica – eu propun ca atunci cand mai sunt noi amplasari
sa mergem la fata locului. Suprafata concesionata trebuie respectata.
D-l consilier Catana Ion – si in acest caz comisia a fost la fata locului.
D-na consilier Botez Tatiana – cum a fost data aprobare. S-a gresit cand s-a facut
masuratoarea?
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului – concesiune este pe o suprafata de
235 mp si PUZ-ul este facut pe aceeasi suprafata.
D-l Graur Benone – acest om a avut toate avizele si nu am avut cum sa nu-i dam
autorizatie. PUZ-ul este respectat, aleea de acces este respectata.
D-l consilier Bejan Ioan, pre edintele de edin : Asa fiimd in cazul S.C NAMIS
SR.L trebuie sa conluzionam ca fiind in deplina legalitate , existand toate acordurile,
constructia este de interes public. Spatiul comercial isi va desfasura o activitate in
interesul tuturor locatarilor. Iar reclamantii nu au dreptul si motivele sa dispuna pentru
zona publica. Nu sunt lezate nici un fel de interese astfel ca aceasta constructie poate
continua.
Este supus la vot acest punct de vedere . Cu 14 voturi pentru acesta este aprobat.,
D-l consilier Bejan Ioan, pre edintele de edin : – Alte probleme nemaifiind de
discutat la ordinea de zi , declar inchise lucrarile sedintei de indata a Consiliului local al
municipiului Adjud din data de 03 septembrie 2008.

PRE EDINTE DE EDIN

Consilier: Bejan Ioan

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,

aradici tefania

