ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 12 septembrie 2007, în edin
municipiului Adjud. La edin

de indata a Consiliului Local al

particip 13 din cei 17 de consilieri în func ie – membri ai

Consiliul Local al municipiului Adjud. Sunt absen i d-nii consilieri Badiu Adrian, Trif
Sorin si Toderascu Cristinel.
edin a de indata a Consiliului Local a fost convocat prin Dispozi ia nr.2097
din 12 septembrie 2007. Convocarea consilierilor locali a fost facuta telefonic.
La edin

particip de drept, d–l Armencea Constantin – Primarul municipiului

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

- supune la vot

aprobarea Procesului verbal din data de 29 august 2007. Cu 13 voturi „pentru” acesta
a fost aprobat.
D-na consilier Marmureanu Florina, pre edinte de edin : – în continuare v
prezint ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud prin Dispozi ia nr.2097 din
12 septembrie 2007, dup cum urmeaz :
1. Proiect de hot râre privind aprobarea stramutarii locuintelor afectate
de inundatiile din perioada 4-5 septembrie 2007, in zzona Obor.
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
2. Proiect de hot râre privind aprobarea majorarii tarifelor pentru
serviciile publice de gospodarie comunala prestate/furnizate de SC URBIS SA.
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive
municipiului Adjud

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

3. Avizarea propunerii de a asigura administrarea asociatiilor de
proprietari de catre SC APOTERM SA
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

-

Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
ai obiectivului de investitie ,, Bransament electric – bloc locuinte sociale, str.
Revolutiei, nr. 17, Adjud.
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
„Diverse”

D-na consilier Marmureanu Florina pre edintele de edina- conform art.43 din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, supun spre aprobare ordinea de zi
a sedintei de astazi. Cu 13 voturi „ pentru” ordinea e zi este aprobata.
La punctul unu al ordinii de zi – are cuvantul d-l Constantin Armencea -Primarul
municipiului, pentru a prezenta Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se d cuvântul la dezbateri:
D-l consilier Dascalu Ioan: - pe locul propus pentru stramutarea sinistratilor prin
acest proiect de hotarare este canalizare.

La punctul patru al ordinii de zi – are cuvantul d-l Constantin Armencea primarul
municipiului, pentru a prezenta Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se d cuvântul la dezbateri. Nu sunt înscrieri la cuvânt.
D-na consilier Marmureanu Florina

pre edintele de edin a – supun la vot

proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 13 voturi „pentru”
devine Hotararea nr.100 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din 12
septembrie 2007.
La punctul cinci al ordinii de zi – are cuvantul d-l Constantin Armencea primarul
municipiului, pentru a prezenta Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se d cuvântul la dezbateri. Nu sunt înscrieri la cuvânt.
D-na consilier Marmureanu Florina

pre edintele de edin a – supun la vot

proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 13 voturi „pentru”
devine Hotararea nr.101 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din 12
septembrie 2007.
La punctul sase al ordinii de zi – are cuvantul d-l Constantin Armencea primarul
municipiului, pentru a prezenta Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se d cuvântul la dezbateri. Nu sunt înscrieri la cuvânt.
D-na consilier Marmureanu Florina

pre edintele de edin a – supun la vot

proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 13 voturi „pentru”
devine Hotararea nr.102 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din 12
septembrie 2007.
D-na consilier Marmureanu Florina, pre edintele de edin a: – Alte probleme
nemaifiind de discutat la ordinea de zi , declar inchise lucrarile sedintei de indata a
Consiliului local al municipiului Adjud din data de 12 septembrie 2007.

PRE EDINTE DE EDIN

,

Consilier: dr. M rmureanu Florina

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania

