ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL
Încheiat ast zi 15 mai 2008, în edin

ordinar a Consiliului Local al municipiului

Adjud. La aceasta sedinta particip un numar 13 consilieri din totalul de 15 , fiind astfel
intrunite conditiile prevazute de art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicata privind
administratia publica locala. Sunt absenti domnii consilieri: Dascalu Ioan si Toderascu
Cristinel Adrian.
Sedinta este deschisa de d-l consilier Turcu Constantin, presedintele de sedinta
care anunta prezenta si constata legalitatea acesteia.
Convocarea Consiliului local s-a facut in conditiile stabilite prin art. 39, alin. 3, din
Legea nr. 215/2001 (republicata) privind administratia publica locala cu cinci zile
inaintea sedintei prin dispozitia primarului nr. 385/2008 si s-a adus la cunostinta fiecarui
consilier sub semnatura (convocarea nr. 7359/2008).
La edin

particip de drept: d-l Armencea Constantin primarul municipiului,

d-l. Diaconu Gelu viceprimarul municipiului Adjud, d-na Saradici Stefania, secretarul
municipiului.
Participa, de asemenea ca invitati reprezentantii ai S.C. URBIS S.A.: Grecea Gabi
si Chelaru Nicoleta.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edinte de edin

– supune la vot aprobarea

Procesului verbal din sedinta anterioara. Cu 13 voturi „ pentru” procesul verbal a fost
aprobat.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edinte de

edin

– Având in vedere

prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si propunerea d-lui ing.
Armencea Constantin – Primarul municipiului Adjud, care prin dispozitia nr. 385/2008 a
convocat in sedinta ordinara Consiliul Local al municipiului, permiteti-mi sa va prezint
ordinea de zi:
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1. Informarea cu privire la actiunile administratiei publice locale pentru cresterea
starii economico-sociale a municipiului Adjud, desfasurate in anul 2008.
2. Proiect de hotarare privind modificarea listei de incestitii si rectificarea
bugetului local pentru anul 2008
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Directiei Economice
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe
anul 2007
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Directiei Economice
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casare unor
mijloace fixe
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Directiei Economice
5. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat al municipiului Adjud a CT 6 in scopul vanzarii prin licitatie publica
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public de
administrare a fondului locativ municipal
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Compartimentului juridic
7. Proiect de hotarare privind schimbarea amplasamentului pentru persoane
sinistrate
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei
suprafete de 2000 mp din zona Stadionului Municipal Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii suprafetei de 2700 mp teren
situat in zona complexului Zoomixt de catre domnul Bragau Valentin, pentru largirea
activitatii de crestere a animalelor si depozitare a furajelor agricole
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa
a unei suprafete de 25 mp teren situat in Adjud, str. Nicolae Balcescu, nr. 8, de catre
doamna Marmureanu Florina, in scopul extinderii constructiei proprietate personala
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa
a unei suprafete de 20 mp teren situat in Adjud, str. Republicii, nr. 12, bloc 59, sc. 1, ap.
1, in vederea extinderii unui spatiu comercial, domnului Anghene Radu-Lucian, in
scopul extinderii constructiei.
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa
a unei suprafete de 750 mp teren situat in Adjud, str. Horia, nr. 5 de catre domnul Albu
Gicu, proprietar al constructiei edificata pe acest teren.
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa
a unei suprafete de 6500 mp teren situat in partea de nord la Adjudu Vechi, pentru
extinderea spatiului productiei semifabricatelor din beton, de catre S.C. Exploflor SRL
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune,
trecerea din domeniul public in domeniul privat si vanzarea CT 4 prin licitatie publica
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune,
trecerea din domeniul public in domeniul privat si vanzarea prin licitatie publica a unei
suprafete de teren concesionata de SC ROMEOCRIS CONSTRUCT SRL
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere si
aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de teren de catre Gospodaru
Virgil
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
17.

Proiect de hotarare privind aprobarea folosintei pe durata determinta a

suprafetei neutilizate din cadrul CT zona C. Negri, in scopul depozitarii unor materiale
de catre locatarii din blocul 132
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 15 mp
teren situat in Adjud, str. Siret, bloc 61, sc. V, ap. 17, pe care se afla amplasat o
constructie metalica din tabla ondulata de catre domnul David Danut
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
unei suprafete de 2700 mp teren situat in Adjudu–Vechi, in imediata vecinatate a
podului, in vederea amenajarii unui parc auto
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Administrare patrimoniu.
20. Proiect de hotarare privind solutionarea unor cereri privind acordarea unor
facilitati la plata impozitelor si taxelor locale
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciul taxe si impozite locale
21. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor la activitate de colectare,
transport si depozitare a deseurilor menajere, prestate de catre SC URBIS SA
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al SC URBIS SA
22. Proiect de hotarare privind atribuirea in proprietate a unor terenuri aferente
locuintelor proprietate personala , conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, catre
persoanele titulare ale dreptului de folosinta asupra terenurilor respective
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Administrare patrimoniu.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului diplomei de onoare ce va fi
acordata veteranilor de razboi din municipiul Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Secretarului municipiului
24. Proiect de hotarare privind aprobare PUD – construite locuinta P+M, str.
Onesti, municipiul Adjud, beneficiar ANDREI GIGI si MANUELA.
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului tehnic
25. Proiect de hotarare privind aprobare PUD – construite locuinta P+1 si
spalatorie auto, str. Onesti, municipiul Adjud, beneficiar ANDREI Nelu
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului tehnic
26. Proiect de hotarare privind aprobare PUD – construite spatiu comercial si
locuinta P+1, str. Vasile Alecsandri, municipiul Adjud, beneficiar Frunza Milica
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului tehnic
27. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a
terenului in suprafata de 118 mp, aferent spatiului comercial de la parterul bl. 100-101
detinut de Magazin General Gloria
Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu
28. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Companiei
Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a tronsonului DN 11 A din
Adjud
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- Expunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului utilitati publice
29. Proiect de hotarare privind insusirea nivelului tarifului pentru serviciul de
apa menajera livrat populatiei in perioada mai – octombrie 2008

„Diverse”

D-l. consilier Turcu Constantin pre edinte de edin

– conform art.43 din Legea

215 privind administratia publica locala, supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei .
Cu 13 voturi „pentru” ordinea de zi este aprobata .

Punctul unu al ordinii de zi - Informarea cu privire la actiunile administratiei
publice locale pentru cresterea starii economico-sociale a municipiului Adjud, desfasurate
in anul 2008. Are cuvantul d-l Armencea Constantin – primarul municipiului pentru a da
citire informarii.
Punctul doi al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind modificarea listei de
incestitii si rectificarea bugetului local pentru anul 2008
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
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Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 53 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
executie al bugetului local pe anul 2007
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 54 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din
functiune si casare unor mijloace fixe
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
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Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 55 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din
domeniul public in domeniul privat al municipiului Adjud a CT 6 in scopul vanzarii prin
licitatie publica
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 56 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.

Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii
Serviciului public de administrare a fondului locativ municipal
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
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Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 57 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.

Punctul

sapte al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind schimbarea

amplasamentului pentru persoane sinistrate
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 58 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.

Punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii
prin licitatie publica a unei suprafete de 2000 mp din zona Stadionului Municipal Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
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D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere”proiectul de hotarare initiat a devenit
Hotararea nr. 59 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai
2008.
Punctul noua al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii
suprafetei de 2700 mp teren situat in zona complexului Zoomixt de catre domnul Bragau
Valentin, pentru largirea activitatii de crestere a animalelor si depozitare a furajelor
agricole
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere”proiectul de hotarare initiat a devenit
Hotararea nr. 60 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai
2008.
Punctul zece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii
prin incredintare directa a unei suprafete de 25 mp teren situat in Adjud, str. Nicolae
Balcescu, nr. 8, de catre doamna Marmureanu Florina, in scopul extinderii constructiei
proprietate personala
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Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 61 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul unsprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de 20 mp teren situat in Adjud,
str. Republicii, nr. 12, bloc 59, sc. 1, ap. 1, in vederea extinderii unui spatiu comercial,
domnului Anghene Radu-Lucian, in scopul extinderii constructiei.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a respins proiectul de hotarare cu 4 voturi
„impotriva” pentru a nu se crea un precedent.
Se trece la discutii:
D-na. consilier Andronic Lenuta – sunt de acord cu d-l consilier Vilhem Lucian.
Am facut destule greseli aproband astfel de extinderi. Nu cred ca e bine sa persistam in
greseala.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin – daca nu mai sunt discutii
supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
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Cine se „abtine”?
Cu 1 vot „pentru”, 5 „impotriva” si 7 „abtineri” proiectul de hotarare initiat a fost
respins.
Punctul doisprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de 750 mp teren situat in Adjud,
str. Horia, nr. 5 de catre domnul Albu Gicu, proprietar al constructiei edificata pe acest
teren.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (a votat impotriva d-na consilier
Andronic Lenuta) proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 62 a Consiliului
local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul treisprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de 6500 mp teren situat in partea
de nord la Adjudu Vechi, pentru extinderea spatiului productiei semifabricatelor din
beton, de catre S.C. Exploflor SRL
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a respins proiectul de hotarare cu 4 voturi
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„impotriva” deoarece suprafata solicitata pentru concesionare este foarte mare si este
afectat si islazul. Propunerea facuta de comisia de specialitate este de a se solicita
acordul cetatenilor din Adjud Vechi.
Se trece la discutii:
D-l consilier Ivan Gheorghe – acest om doreste sa faca acolo o sectie de productie,
adica noi locuri de munca. Din cate stiu eu, pasunea nu este afectata.
D-l consilier Badiu Adrian- comisia nu a avut la dispozitie nici o schita din care sa
ne dam seama unde este situat acest teren.
D-l consilier Vilhem Lucian – daca suprafata solicitata pentru concesionare este
pe terenul CLF-ului, acolo a fost pasune.
D-l Diaconu Gelu viceprimarul municipiului – d-l Vilhem are dreptate, intradevar
acolo a fost pasune. Sa aduca aprobare de la cetateni.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – solicitantul sa vina cu un tabel
cu semnaturi prin care sa demonstreze ca localnicii sunt de acord si apoi Consiliul Local
o sa hotarasca.
D-na consilier Andronic Lenuta – propun sa votam amanarea proiectului de
hotarare.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

amanarea proiectului de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” s-a votat amanarea proiectului de hotarare.
Punctul paisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
rezilierii contractului de concesiune, trecerea din domeniul public in domeniul privat si
vanzarea CT 4 prin licitatie publica
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
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municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 3 voturi „pentru” si
un vot „impotriva”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l consilier Ivan Gheorghe – eu nu sunt de acord cu aprobarea acestui proiect de
hotarare.
D-l consilier Stegaru Neculai – am temeri ca maine, poimane va disparea si
terenul. Altfel nu am avea nimic impotriva.
D-l consilier Stan Lascar – la punctul sase am votat acelasi lucru. Acum ce facem il
respingem.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin – daca nu mai sunt discutii
supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 9 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si 2 „abtineri” proiectul de hotarare
initiat a fost respins deoarece nu a fost indeplinit cvorumul legal.

Punctul cincisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
rezilierii contractului de concesiune, trecerea din domeniul public in domeniul privat si
vanzarea prin licitatie publica

a unei suprafete de teren concesionata de SC

ROMEOCRIS CONSTRUCT SRL
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii:
D-l consilier Ivan Gheorghe – unde se afla acest spatiu?
D-l Raileanu Marius inspector – in cartier Adjud Nord.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin – daca nu mai sunt discutii
supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
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Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 11 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si 1 „abtinere” proiectul de hotarare
initiat a devenit Hotararea nr. 63 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
ordinara din 15 mai 2008.
Punctul saisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
rezilierii contractului de inchiriere si aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
suprafetei de teren de catre Gospodaru Virgil
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a respins proiectul de hotarare cu 4 voturi
„impotriva” propunand ca suprafata de teren sa ramana cu chirie incontinuare.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 1 vot „pentru”, 10 voturi „impotriva” si 2 „abtineri” proiectul de hotarare
initiat a fost respins .
Punctul saptesprezece al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
folosintei pe durata determinta a suprafetei neutilizate din cadrul CT zona C. Negri, in
scopul depozitarii unor materiale de catre locatarii din blocul 132
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a respins proiectul de hotarare cu 4 voturi
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„impotriva” deoarece o parte din locatari sunt impotriva . Ar trebui sa aduca un tabel cu
acordul locatarilor.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 1 vot „pentru”, 9 voturi „impotriva” si 3 „abtineri” proiectul de hotarare
initiat a fost respins .
Punctul optsprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii unei suprafete de 15 mp teren situat in Adjud, str. Siret, bloc 61, sc. V, ap.
17, pe care se afla amplasat o constructie metalica din tabla ondulata de catre domnul
David Danut.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a respins proiectul de hotarare cu 4 voturi
„impotriva” propunand ca suprafata de teren sa ramana cu chirie incontinuare.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 1 vot „pentru”, 11 voturi „impotriva” si 1 „abtinere” proiectul de hotarare
initiat a fost respins .
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Punctul nouasprezece al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de 2700 mp teren situat in Adjudu–
Vechi, in imediata vecinatate a podului, in vederea amenajarii unui parc auto
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri” proiectul de hotarare initiat a devenit
Hotararea nr. 64 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai
2008.
Punctul douazeci al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind solutionarea unor
cereri privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
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Cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” proiectul de hotarare initiat a devenit
Hotararea nr. 65 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai
2008.

Punctul douazecisiunu al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind modificarea
tarifelor la activitate de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere, prestate
de catre SC URBIS SA
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt .
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun spre aprobare

proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „contra” proiectul de hotarare initiat a devenit
Hotararea nr. 66 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai
2008.
Punctul douazecisidoi al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind atribuirea in
proprietate a unor terenuri aferente locuintelor proprietate personala , conform art. 36
din Legea nr. 18/1991, catre persoanele titulare ale dreptului de folosinta asupra
terenurilor respective
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
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Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 67 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul douazecisitrei al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
modelului diplomei de onoare ce va fi acordata veteranilor de razboi din municipiul Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Stan Lascar – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

activitati social - culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca, protectie sociala
si protectia copilului. Comisia a avizat favorabil cu 6 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 68 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul douazecisipatru al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobare
PUD – construite locuinta P+M, str. Onesti, municipiul Adjud, beneficiar ANDREI GIGI
si MANUELA.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
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D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 69 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul douazecisicinci al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobare
PUD – construite locuinta P+1 si spalatorie auto, str. Onesti, municipiul Adjud,
beneficiar ANDREI Nelu
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 70 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
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Punctul douazecisisase al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobare
PUD – construite spatiu comercial si locuinta P+1, str. Vasile Alecsandri, municipiul
Adjud, beneficiar Frunza Milica
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 71 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul douazecisisapte al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 118 mp, aferent spatiului
comercial de la parterul bl. 100-101 detinut de Magazin General Gloria
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
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Cu 12 voturi „pentru” si 1 „impotriva” proiectul de hotarare initiat a devenit
Hotararea nr. 72 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai
2008.
Punctul douazecisiopt al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind transmiterea in
administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a
tronsonului DN 11 A din Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea patrimoniului public si privat al
municipiului, juridica si de disciplina. Comisia a avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 73 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
Punctul douazecisinoua al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind insusirea
nivelului tarifului pentru serviciul de apa menajera livrat populatiei in perioada mai –
octombrie 2008
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii: nu sunt.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii

supun spre aprobare proiectul de hotarare initiat.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Cine se „abtine”?
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Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare initiat a devenit Hotararea nr. 74 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 15 mai 2008.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- o alta problema pe care as dori
sa o discutam este legata de demiterea d-l Simionescu Dan din functia de administrator
unic al S.C. URBIS. S.A.. Propun ca acesta sa fie demis din functie, motivat fiind de faptul
ca in ultima perioada dansul nu si-a mai indeplinit indatoririle de serviciu si a incercat sa
saboteze societatea. De asemenea propun numirea d-lui Grecea Gabi ca administrator
unic al S.C. URBIS S.A.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

– supun la vot propunerile

facute de d-l primar Armencea Constantin.
Cu unanimitate de voturi Consiliul Local al municipiului Adjud este de acord cu
propunerile facute de d-l Armencea Constantin.
„Diverse”
• Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
cererea inaintata de Scoala nr. 4 Adjud, prin care se solicita transferul sumei de 30 mii
lei, de la obiectivul de investitii prevazut in buget „CENTRALA TERMICA SCOALA
CU CLS. I- VIII NR. .4 ADJUD” la obiectivul de investitii „IMPREJMUIRE SCOALA
CU CLS. I-VIII NR. 4 ADJUD”. Cu 13 voturi „pentru”, Consiliul local a fost de
acord.
• Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
cererea inaintata de CERAMICA IASI, prin care solicita o locatie adecvata pentru a
cumpara sau concesiona un teren intr-o zona industriala.
•

Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
cererea inaintata de d-l Corpaci Constantin, domiciliat in municipiul Adjud, str.
Vanatori, nr. 9, care solicita un ajutor banesc pentru refacerea acoperisului ars in
proportie de 90% in urma unui incendiu si cererea inaintata de d-l Dodu Vasile din
Burcioaia, care solicita de asemenea un ajutor banesc pentru refacerea locuintei
distruse in urma unei explozii provocata de acumulari de gaze. Consiliul local a
hotarat prin presedintele de sedinta Turcu Constantin sa-l imputerniceasaca pe d-l
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primar, Armencea Constantin sa acorde cate 2000 RON pentru aceste situatii de
urgenta.
D-l. consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

–alte probleme nemaifiind

la ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al
municipiului Adjud din data de 15 mai 2008.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier TURCU CONSTANTIN

SECRETAR,
SARADICI STEFANIA
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