ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL
Încheiat ast zi 18 decembrie 2008, în edin

ordinar

a Consiliului Local al

municipiului Adjud. La aceasta sedinta particip un numar 17 consilieri din totalul de
17 , fiind astfel intrunite conditiile prevazute de art. 45 din Legea nr. 215/2001
republicata privind administratia publica locala.
Convocarea Consiliului Local s-a f cut in condi iile stabilite prin art. 39, alin. 2 si
3, din Legea nr. 215/2001 (republicata si modificata) privind administra ia publica locala
prin dispozi ia primarului nr. 2854/2008 si s-a adus la cuno tin a fiec rui consilier sub
semn tur .
edin a este deschis si condusa de d-l Birla Carmen, pre edintele de edin
anun

care

prezen a si constat legalitatea acesteia.
La edin

particip d-l Armencea Constantin – primarul municipiului Adjud, - dl.

Diaconu Gelu

viceprimarul municipiului si d-na Saradici Stefania secretarul

municipiului.
Particip de asemenea:
-

d-l Vasiliu in calitate de director S.C. CUP FOCSANI;

D-l consilier Birla Carmen presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al
sedintei anterioare. Cu 17 voturi „pentru” procesul verbal este aprobat.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin : – prezint

ordinea de zi

propus de Primarul municipiului Adjud, dup cum urmeaz :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru
elaborarea documentatiei PUZ: Berbece Dorel, Porumb Vasile, Cucu Adrian, Dinu
Giani Mircian;
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Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectur , urbanism
2. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare
cu apa si canalizare din municipiul Adjud
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii
pentru anul 2009 a Bibliotecii municipiului Adjud;
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Bibliotecii municipale
4. Proiect de hot râre privind aprobarea completarii listei de inventariere a
bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Adjud;
Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
5. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii in proprietate a terenului in
suprafata de 8,5 mp, teren aferent unei boxe pendinte de bl. nr. 9 si a terenului in
suprafata de 30 mp., boxa pendinte de bl. 11, d-rei Stiuca Elenys Mihaela si d-nei Stiuca
Vasilica, in conformitate cu art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
6. Proiect de hotarare privind aprobare PUD, locuinta P+1, beneficiar Anghene
Radu Lilian si Daniela, str. Republicii;
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectur , urbanism
7. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei
suprafete de 777 mp situata in str. Republicii, T 73, P 482, pentru extindere constructie;
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
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Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unei subventii de la bugetul
local conf. Legii nr. 34/1998, pentru anul 2009, pentru Asociatia Promotorilor
Dezvoltarii Locale.
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Compartimentului Integrare Europeana

D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

- conform art. 43 din Legea

215/2001 privind administra ia publica locala, supune spre aprobare ordinea de zi cu
mentiunea ca lucrarile sedintei sa incepa cu punctul al doilea . Cu 17 voturi „pentru”
ordinea de zi este aprobata.
Punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Adjud
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, buget si finante, administrarea domeniului
public si privat. Raportul comisiei: 4 voturi „pentru”.
Discutii:
D-na consilier Botez Tatiana: comisia a analizat situatia cresterii tarifelor la apa,
situatia este reala. Cauzele care au dus la aceasta crestere sunt urmatoarele:
-

a scazut numarul populatiei si astfel a scazut si cantitatea de apa
consumata;

-

pretul energiei electrice si a gazului metan a crescut;

-

nu sunt lucrari de modernizare efectuate si sunt multe pierderi pe
traseu;

Acestea sunt cauzele care au dus la necesitatea modificarii tarifelor.
D-l consilier Stanciu Danut: vreau sa fac o remarca aici – este vorba de doua
categorii de puturi: puturile de pe strada Siretel si putul de pe Salcamilor. Cred ca pe
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Salcamilor pretul nu este justificat deoarece pierderile aici sunt mult mai mici si
cheltuielile de intretinere sunt mai mici.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– dumneavoastra aveti dreptate,

dar nu cred ca se puteau face tarifele diferentiat pe zone.
D-na consilier Botez Tatiana: tariful este facut pentru intreg municipiul Adjud si
din punctul meu de vedere este corect;
D-l consilier Stanciu Danut: in municipiul Adjud calitatea apei este foarte proasta.
In zona Salcamilor apa este infestata cu amoniac. Ce s-ar putea face?
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– dau cuvantul domnului

director Vasiliu pentru a ne spune cand se vor face investitii si care sunt planurile de
viitor.
D-l Vasiliu, director S.C. CUP FOCSANI – este adevarat, calitatea apei in
municipiul Adjud nu este buna. In prezent s-a inceput denisiparea zonelor de colectare.
Avariile dese au dus la depuneri multiple. Acest lucru duce la deprecierea calitatii apei.
Suntem in prag de modernizare. Impreuna cu cei de la Sanate publica prelevam probe
pentru a se vedea calitatea apei. Vom face un studiu care va stabili zona de regiune
severa. Acest studiu va fi realizat de specialisti. O alta problema cu care ne confruntam
este cea a calitatii apei evacuate. Cu tehnologia pe care o avem in prezent incercam sa
imbunatatim calitatea apei, dar acest lucru nu este de ajuns. Trebuie sa ne gandim foarte
bine la ce avem de facut. Speram ca in anul 2009 sa gasim conditii ca lucrarile sa fie bine
concepute si derulate. In aceasta perioada se intocmesc caietele de sarcini. Dorim sa
incepem cat mai repede investitiile, Ne intereseaza in mod deosebit modernizarea
sistemelor. De asemenea trebuie sa schimbam stilul de lucru al angajatilor. Incercam sa
trecem la etapa de receptie acolo unde am montat contori. Ne intreseaza si puctul de
vedere al cetatenilor, de aceea incercam sa raspundem tuturor adreselor inainte de
acestia.
D-l consilier Stanciu Danut: ati vorbit despre notiuni generale, asta va dura. Pe
noi ne intereseaza ce o sa faceti in prezent. Aveti solutii pentru purificarea apei?
D-l Vasiliu, director S.C. CUP FOCSANI – intai vrem sa vedem calitatea apei
scoase din pamant. Noi incercam sa rezolvam aceasta problema in anul 2009.
D-l consilier Birla Carmen; scumpirea este pentru anul 2009?
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D-l Vasiliu, director S.C. CUP FOCSANI – costurile si tariful sunt actuale. Noi
incercam sa nu punem maximul.
D-l. consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– daca nu mai sunt alte

discutii supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17
voturi „pentru” devine Hotararea nr. 157 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta ordinara din 18 decembrie 2008.

Punctul unu al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de
oportunitate pentru elaborarea documentatiei PUZ: Berbece Dorel, Porumb Vasile, Cucu
Adrian, Dinu Giani Mircian;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare
D-l consilier Zanfir Cornel – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism.
Comisia a avizat favorabil cu 5 voturi „pentru”
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de

hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17

voturi „pentru” devine

Hotararea nr. 158 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 18
decembrie 2008.
Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei
si a statului de functii pentru anul 2009 a Bibliotecii municipiului 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. Comisia a avizat

favorabil cu 7 voturi „pentru”, pentru desfasurarea activitatii bibliotecii este necesara
completarea organigramei.
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Birla Carmen

pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de

hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17

voturi „pentru” devine
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Hotararea nr. 159 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 18
decembrie 2008.
Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea completarii
listei de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Adjud;
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, buget si finante, administrarea domeniului
public si privat. Raportul comisiei: 4 voturi „pentru”.
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Birla Carmen

pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de

hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17

voturi „pentru” devine

Hotararea nr. 160 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 18
decembrie 2008.
Punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii in
proprietate a terenului in suprafata de 8,5 mp, teren aferent unei boxe pendinte de bl. nr. 9
si a terenului in suprafata de 30 mp., boxa pendinte de bl. 11, d-rei Stiuca Elenys Mihaela
si d-nei Stiuca Vasilica, in conformitate cu art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
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, buget si finante, administrarea domeniului
public si privat. Raportul comisiei: 4 voturi „pentru”.
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Birla Carmen

pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de

hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17

voturi „pentru” devine

Hotararea nr. 161 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 18
decembrie 2008.
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Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobare PUD, locuinta
P+1, beneficiar Anghene Radu Lilian si Daniela, str. Republicii;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare
D-l consilier Zanfir Cornel – prezinta Raportul de avizare al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism.
Comisia a avizat favorabil cu 5 voturi „pentru”
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de

hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17

voturi „pentru” devine

Hotararea nr. 162 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 18
decembrie 2008.
Punctul sapte

al ordinii de zi -

Proiect de hotarare privind aprobarea

concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de 777 mp situata in str. Republicii, T
73, P 482, pentru extindere constructie;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii:
D-na consilier Botez Tatiana – comisia a considerat ca pretul de 13euro/mp este
cam mic. Noi am sugerat ca pretul sa fie de 20 de euro/mp.
D-l. consilier Birla Carmen pre edintele de edin – eu sunt de acord cu ce a spus
d-na consilier Botez. In prima faza o sa supunem la vot proiectul de hotarare asa cum a
fost el initiat. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 13 voturi „pentru” si 4 voturi
„impotriva” devine Hotararea nr. 163 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
ordinara din 18 decembrie 2008.
Punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unei
subventii de la bugetul local conf. Legii nr. 34/1998, pentru anul 2009, pentru Asociatia
Promotorilor Dezvoltarii Locale.
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 Stan Lascar –

prezinta Raportul de avizare. Comisia a avizat

favorabil cu 7 voturi „pentru”.
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. 164 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
ordinara din 18 decembrie 2008.
„Diverse”
• Avand in vedere ca serviciul de specialitate nu a initiat in termen proiectul de
hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2009, d-l primar
Armencea Constantin propune Consiliului local sa aprobe mentinerea
nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, la nivelul anului
2008, sens in care se va comunica serviciului de specialitate.
D-l. consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– supun la vot propunerea

facuta de d-l primar Armencea Constantin. Cine este pentru? Cu 17 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 165 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 18 decembrie 2008.
•

D-l primar Armencea Constantin -

da citire adresei inaintate de

Inspectoratul Scolar Vrancea. Se cere acordul Consiliului local pentru
functia de director al Gradinitei cu program prelungit. Cine este pentru?
Cu 17 voturi „pentru” Consiliul local este de acord.
•

D-l primar Armencea Constantin - da citire cererii inaintate de d-na
Mandache Cornelia, care solicita un ajutor banesc in valoare de 5500
euro pentru a aduce in tara pe fiul sau decedat in Spania.
Discutii:
D-na consilier Botez Tatiana: solicit sa aduca documente prin care sa

dovedeasca cum a survenit decesul si apoi vom hotara.
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• D-l primar Armencea Constantin - informeaza Consiliul local ca pe data de
22 decembrie 2008 se vor depune coroane la monumentul din parcul
municipal.
• D-l primar Armencea Constantin –

informeaza Consiliul local despre

necesitatea modernizarii zonei pietei agro-alimentare. In urma discutiilor
purtate cu investitorii sunt doua societatii care ar dori sa construiasca in
acea zona: PROFI si BILLA. Consiliul Local este de acord sa ia in calcul
ofertele facute de lantul de magazine BILLA.
• D-na consilier Botez Tatiana - o alta problema pe care vreau sa o discutam
este legata de arhitectura orasului. Sa se faca un proiect de hotarare pentru a
rezolva aceasta problema.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

-

Daca nu mai sunt alte

discutii, declar inchise lucrarile sedintei de ordinare a Consiliului local al municipiului
Adjud din data de 18 decembrie 2008.
PRE EDINTE DE EDIN
Consilier: Birla Carmen

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania
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