ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL ADJUD
PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 22 decembrie 2008, în edin

de indata a Consiliului Local al municipiului

Adjud. La edin particip 17 consilieri din totalul de 17, fiind astfel intrunite conditiile prevazute Legea
nr. 215/2001, privind administratia publica locala (modificata si republicata) .
Convocarea consilierilor locali a fost facuta telefonic.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

- Declar deschise lucrarile sedintei de

indata a Consiliului local al municipiului Adjud.
La edin

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

Stefania –Secretarul municipiului Adjud, d-l Diaconu Gelu – viceprimar/consilier local al municipiului
Adjud.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– în continuare v prezint ordinea de zi

propus de Primarul municipiului Adjud:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Adjud;
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive - Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
2. Proiect de hotarare privind avizarea Proiectului tehnic aferent obiectivului „Sistem integrat
de gestionare a deseurilor prin separare in municipiul Adjud si orasul Marasesti inclusiv zonele
rurale limitrofe – judetul Vrancea”- Program PHARE 2005 – Schema de investitii pentru
sprijinirea initiativelor sectorului publicin sectoare prioritoare de mediu.
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive - Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
3. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei tehnico-economice de aprobare a
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii.
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive - Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
„Diverse”
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D-l consilier Birla Carmen 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 17 voturi „
pentru” ordinea e zi este aprobata.
Punctul unu al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
municipiului Adjud;
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 Birla Carmen , pre edintele de edin : daca nu sunt discutii supun la vot
proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea
nr.166 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta de indata din 22 decembrie 2008.
Punctul doi al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind avizarea Proiectului tehnic aferent
obiectivului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor prin separare in municipiul Adjud si orasul
Marasesti inclusiv zonele rurale limitrofe – judetul Vrancea”- Program PHARE 2005 – Schema de
investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului publicin sectoare prioritoare de mediu.
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 Birla Carmen , pre edintele de edin : daca nu sunt discutii supun la vot
proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea
nr.167 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta de indata din 22 decembrie 2008.
Punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind constituirea comisiei tehnicoeconomice de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii.
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 Birla Carmen , pre edintele de edin : o prima propunere privind componenta
comisiei tehnico-economice a fost facuta de initiatorul proiectului de hotarare. Sunt si alte propuneri?
Nu sunt alte propuneri.
D-l consilier Birla Carmen , pre edintele de edin : Daca nu sunt alte propuneri urmeaza
procedura de vot. Fiind vorba de o hotarare cu caracter individual cu privire la persoane, votul va fi
secret.
Se folosesc buletine de vot. Acestea, dup ce consilierii î i manifest op iunea cu „DA” sau „NU”,
se introduc într-o urn , la num rarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine de vot pe care nu a
fost exprimat clar op iunea.
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In urma numararii voturilor, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi „pentru” si a devenit
Hotararea nr.168 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta de indata din 22 decembrie 2008.
D-l consilier Birla Carmen, 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 22 decembrie 2008.

PRE EDINTE DE EDIN
Consilier: Birla Carmen

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania

3

