ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL
Încheiat ast zi 21 august 2008, în

edin

ordinar

a Consiliului Local al

municipiului Adjud. La aceasta sedinta particip un numar 15 consilieri din totalul de
17 , fiind astfel intrunite conditiile prevazute de art. 45 din Legea nr. 215/2001
republicata privind administratia publica locala. Sunt absenti motivat domnii consilieri:
Bejan Ioan si Ivan Gheorghe.
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. 599?2008 si s-a adus la cuno tin a fiec rui consilier sub
semn tur .
edin a este deschis si condusa de d-l Stan Lascar pre edintele de edin
anun

care

prezen a si constat legalitatea acesteia.
La edin

particip d-l Armencea Constantin – primarul municipiului Adjud,

d-l Diaconu Gelu – viceprimarul municipiului, d-na Saradici Stefania secretarul
municipiului.
Particip de asemenea ca invitati:
-

d-l Iorgulescu in calitate de director S.C. CUP Focsani:

-

d-na Goian Daniela in calitate de director economic al Primarie
municipiului Adjud;

-

d-l Grecea Gabriel in calitate de administrator unic S.C. URBIS.
S.A ;

-

d-l Croitoru Vasile- Asociatia pentru Parteneriat Comunitar –
Program Dialog

D-l consilier Stan Lascar presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al
sedintei anterioare. Cu 15 voturi „pentru” procesul verbal este aprobat.
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D-l consilier Stan Lascar pre edintele de edin : – prezint ordinea de zi propus
de Primarul municipiului Adjud, dup cum urmeaz :
1. Proiect de hot rare privind aprobarea unor reglementari pentru
organizarea activitatii de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Compartimentului juridic
2. Proiect de hot râre privind aprobarea modificarii HCL nr. 26/2008;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Compartimentului juridic
3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru organizarea
Serviciilor publice de administrare a fondului locativ municipal;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Compartimentului juridic
4. Proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii directe spre
administrare si desfasurare activitate a imobilului situat in str. Al. I. Cuza, nr. 133, catre
Clubul Copiilor Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Serviciului administratie publica locala
5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta
pentru dl. Toma Vasile, necesar pentru tratament, fiind diagnosticat cu adenopatie
supreclaviculara dreapta ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Serviciului administratie publica locala
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6. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii HCL nr. 199/30
noiembrie 2006 privind aprobarea listei spatiilor medicale care se pot vinde in conditiile
stabilite de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Serviciului administratie publica locala
7. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii a doi reprezentanti ai
Consiliului local Adjud, in Consiliul consultativ al Sptalului municipal Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Serviciului administratie publica locala
8. Proiect de hoatarare privind aprobarea stabilirii modelului de Contract
de mandat al domnului Podaru Gheorghe, pentru reprezentarea Consiliului local Adjud
in Consiliul de Administratie al CUP Focsani ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Serviciului administratie publica locala
9. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – pentru construire PENNY
MARKET ADJUD ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectura, urbanism
10. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD pentru Biserica Ortodoxa
Burcioaia;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectura, urbanism
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11. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ – Chiriac Ionut – locuinte si
anexe – str. Onesti ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectura, urbanism
12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii terenurilor pe care
se afla constructii instrainate de catre Consiliul local al municipiului Adjud, in baza
Legii nr. 112/2005, a Legii nr. 10/2001, a HG nr. 250/2007 si a HG nr. 20/1996 ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru administrarea patrimoniului public si
privat
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren
de 263 mp, proprietate privata a municipiului Adjud, situat in str. Republicii, nr. 108,
d-lui Geaman Vasile ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru administrarea patrimoniului public si
privat
14. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a
unei suprafete de teren de 3540 mp, situat in zona Statiei de Epurare Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru administrarea patrimoniului public si
privat
15. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in
domeniul privat, in scopul vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 83
mp, situat in Adjud, str. Nicolae Balcescu, Zona Piata Agroalimentara ;
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Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
16. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei de inventariere
a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru administrarea patrimoniului public si
privat
17. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si
modificarea listei de investitii ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Directiei economice
18. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – Campus Scolar – Liceul
Emil Botta Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectura, urbanism
19. Proiect de hotarare privind aprobare PUD construire spatii comerciale –
Piata agroalimentara Adjud – str. Salcamilor
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectura, urbanism
20. Proiect de hotarare privind aprobarea numirii comisiei de repartizare a
locuintelor pentru tineri :
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
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Raport de specialitate al Biroului pentru administrarea patrimoniului public si
privat
21. Proiect de hotarare privind aprobarea numirii comisiei de repartizare a
locuintelor sociale ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru administrarea patrimoniului public si
privat
22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 71/2007
privind infiintarea Punctului de colectare DEEE in Adjud, str. Stadionului, nr. 2, sub
indrumarea S.C. Apoterm S.A. Adjud ;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Compartimentului pentru protectia mediului
23. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitie „Put forat nr. 1” – Parc municipal Adjud
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru investitii si managementul proiectelor
24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitie „Puturi forate nr. 2,3,4” – Parc municipal Adjud
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru investitii si managementul proiectelor
25. Proiect de investitii privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici
ai obiectivului de investitie „Asigurare utilitati publice – Bloc ANL – str. Republicii,
Adjud”;
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Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru administrare patrimoniului public si privat
26. Proiect de hotarare privimd aprobarea indicatorilor tehnico – economici
ai obiectivului de investitii „Put forat Cartier Burcioaia”;
Proiectul de hot râre este înso it de Expunerea de motive
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru investitii si managementul proiectelor
27. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
perioada septembrie – noiembrie 2008 ;
28.

Proiect de hotarare privind constituirea ASOCIATIEI DE

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „VRANCEAQUA”
D-l consilier Stan Lascar pre edintele de edin

- conform art. 43 din Legea

215/2001 privind administra ia publica locala, supune spre aprobare ordinea de zi . Cu
15 voturi „pentru” ordinea de zi este aprobata.
Punctul unu al ordinii de zi -

Proiect de hot rare privind aprobarea unor

reglementari pentru organizarea activitatii de alimentare cu apa si de canalizare in
municipiul Adjud ;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare
Se trece la discutii:
D-l consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– inainte de a incepe discutiile va

rog sa va sistematizati interventiile si sa le faceti exact la subiect. Dau cuvantul domnului
consilier Birla Carmen.
D-l consilier Birla Carmen – legat de art. 3 din proiectul de hotarare as vrea sa
intreb – cine are obligatia de a monta apometre la apartamente si locuinte?
D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – fiecare bloc de locuinte poate fi o scara
cu subsol sau poate sa fie un bloc de la bara cu un canal tehnic, deci blocul de la bara cu
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mai multe scari dar cu un singurr canal tehnic este un bloc de locuinte care va avea un
singur contor pus de noi. In fiecare scara de bloc care are subsol si trece conducta de
distributie a apei prin subsol si de acolo da apa fiecarei scari, contorul se va pune in
subsol si va fi pus tot de noi. Deci, obligatia de contorizare pe bransament la populatie
este obligatia operatorului.
Contorizarea la nivel de bransament a agentilor economici si a institutiilor publice
conform legii este obligatia consumatorului respectiv. Populatia trebuie sa fie contorizata
de catre operator. La blocuri marea majoritate au contori. Dupa ce vom incheia
contractul cu asociatiile , vom inlocui contorii cu toate formele legale si aceia vor fi
contorii care vor determina consumul. Contorii actuali nu indeplinesc conditiile legale.
Nu au buletinul de verificare metrologica si la consumatori nu au actul de montare cu
procesul verbal de instalare. Fara hartii, contorul respectiv nu este aparat de masura .
Din aceasta cauza va trebui sa le inlocuim si sa interactionam in asociatii. Ca sa nu mai
fie alte intrebari am sa explic ce se intampla intre timp cu contorii din apartamente. Unde
sunt asociatii de proprietari, administratorul citeste contorul din apartamente, consumul
respectiv va fi transmis operatorului si acela va fi facturat. Cei care nu au contori in
apartamente vor fi calculati in sistem pausal. Cand vom contoriza jos bransamentul cei
necontorizati din apartamente vor suporta toate diferentele care nu se regasesc pe
contorii din apartamente. Daca pierderile sunt pe retea cheltuielile cu instalatia de
distributie le vor suporta toti locatarii. La case obligatia de contorizare este a
operatorului nu a cetateanului. Contorizarea se va face in baza contractului de finantare,
care poate dura,. Locuitorii care nu doresc sa astepte au dreptul prin lege sa se
contorizeze in devans pe cheltuiala lor.
D-na consilier Dulgheru Florica – am si eu doua intrebari:
-

Ce se intampla cu apa care se pierde pe retea?

-

In cat timp va angajati sa faceti aceasta contorizare?

D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – referitor la a doua intrebare –
investitia va incepe in doi ani. Pierderile de pe retele din amonte de contor le suportam
noi iar ce este dincolo de contor este instalatia utilizatorului si tot el trebuie sa faca
reparatiile.
D-l consilier Trif Costel- Cate blocuri au contorizare in prezent si cate case?
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D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – blocurile in proportie de 80% au
contori dar acei contori vor fi schimbati. Imediat ce vom face contract cu asociatia, cam
intr-o luna acestia vor fi schimbati sau cat mai devreme posibil. Interesul este al nostru.
D-l consilier Trif Costel – Si pana atunci ce facem?
D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – pana atunci, cat ne transmite
administratorul atat facturam.
D-l consilier Trif Costel – Stiti cate asociatii sunt constituite in Adjud pana in
prezent?
D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – din cate stiu eu sunt 20 de asociatii cu
cerere la finante pentru care urmeaza sa se pronunte judecatorul.
D-l consilier Stanciu Danut – de ce nu se poate face contorizarea individual si
trebuie prin asociatie. Eu ca cetatean vreau sa fac contract direct cu CUP-ul.
D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – dumneavoastra detineti o parte dintrun imobil , nu un imobil.
D-l consilier Stanciu Danut –ar putea fiecare proprietar sa faca contract direct cu
operatorul. De ce trebuie neaparat prin asociatie?
D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – nu se poate pentru ca apa care ajunge
la dumneavoastra trece prin instalatii care au proprietate comuna.
D-l consilier Rosu Adrian – exista aici un barem de determinare a consumului la
societati si scoli. As vrea sa intreb, contoarele existente nu mai sunt valabile?
D-l director Iorgulescu ( CUP – Focsani) – orice contor existent care indeplineste
conditiile legale este valabil. Daca vedem ca nu corespund trecem la pausal.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu mai sunt discutii,

supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi
„pentru” devine Hotararea nr. 83 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
ordinara din 21 august 2008.
Punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea modificarii
HCL nr. 26/2008;
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 Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 2 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”.
Se trece la discutii:
Stan Florentina ( director executiv Fundatia ProArmonia ) – as vrea sa aduc
cateva lamuriri - noi am asigurat salariile de baza dar avand cinci salariati in plus fata
de prevederile proiectului aprobat, efectiv nu am mai facut fata. Noi de la Consiliul
Judetean nu primim toti banii odata, ii primim in transe si tot timpul am luat din alta
parte. Salariile sunt foarte mari cu tot cu contributiile la stat pentru atatea persoane.
Cererea noastra este justificata. Si am fi vrut si o situatie din care sa stim exact cat sunt
sporurile si maririle salariale pe care dumneavoastra puteti sa le acordati pentru a putea
face si noi un calcul.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – Proiectul este deja facut.
Dansii sunt salariatii nostri si sunt detasati la Fundatia ProArmonia. Sunt patru persoane
care sunt defavorizate din cauza sporurilor.
D-l consilier Birla Carmen – as vrea sa intreb de ce sunt cinci posturi in plus?
Stan Florentina ( director executiv Fundatia ProArmonia ) – unii au fost angajati
dupa aprobarea hotararii si nu au fost prinsi in proiectul pe care noi l-am inaintat
Consiliului Judetean. A fost peste ceea ce noi am cerut.
D-l consilier Birla Carmen – pentru ce au fost necesari acesti oameni in plus? Care
a fost motivul, au fost mai multi copii?
Stan Florentina ( director executiv Fundatia ProArmonia ) – ei au fost angajati
de Primaria municipiului Adjud dupa ce noi am obtinut acordul Consiliului Judetean.
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului – au existat unele neintelegeri intre
Consiliul local si Fundatia Pro Armonia, cu privire la modul de asigurare a salariilor. Au
fost persoane carora trebuia sa le asigure salariul numai Fundatia si persoane carora
trebuia sa le asigure salariul Consiliul Local. De aici a aparut neintelegerea. Aceste
persoane sunt cuprinse in acest numar pentru care nu a existat acordul. Cine le asigura
salarizarea, Fundatia ProArmonia sau Consiliul Local. Cand s-a facut detasarea de
persoanal s-a facut pentru tot personalul. S-a plecat de la nivelul de salarizare si gradul
de incadrare de aici. Fundatia a inclus si acest personal in bugetul finantat in total. De

10

aici au plecat neintelegerile. pentru ca Fundatia ProArmonia nu dispunea de fonduri sa-i
plateasca.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu mai sunt discutii,

supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi
„pentru” devine Hotararea nr. 84 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
ordinara din 21 august 2008.

Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri
pentru organizarea Serviciilor publice 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 Catana Ion – prezinta Raportul de avizare al Comisiei

pentru

agricultura, activitati economico – financiare, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 2 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare asa cum a fost el initiat. Cine este pentru proiectul de hotarare?
Cu 14 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”devine Hotararea nr. 85 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 21 august 2008.
Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii
directe spre administrare si desfasurare activitate a imobilului situat in str. Al. I. Cuza, nr.
133, catre Clubul Copiilor 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, protectia mediului si turism. Comisia a
avizat favorabil cu 3 voturi „pentru” .
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
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devine Hotararea nr. 86 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.

Punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii
unui ajutor de urgenta pentru dl. Toma Vasile, necesar pentru tratament, fiind
diagnosticat cu adenopatie supreclaviculara dreapta ;
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 si protectie sociala,
protectia copilului. Comisia a avizat favorabil cu 7 voturi „pentru” si a propus suma de
4500 lei.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare asa cum a fost el initiat. Cine este pentru proiectul de hotarare?
Cu 15 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 87 a Consiliului local al municipiului Adjud
in sedinta ordinara din 21 august 2008.
Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea completarii
HCL nr. 199/30 noiembrie 2006 privind aprobarea listei spatiilor medicale care se pot
vinde in conditiile stabilite de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005, 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 Stan Lascar - prezinta Raportul de avizare al

Comisiei pentru

activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala,
protectia copilului. Comisia a respins proiectul de hotarare cu 4 voturi „contra ” si 3
voturi „pentru”.
Se trece la discutii:
D-l consilier Stan Lascar – in comisie s-a discutat ca respectivii medici sunt
salariati ai statului si vor face concurenta neloiala.
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D-l consilier Trif Costel – vanzarea spatiilor se face in conformitate cu legea asa
cum s-au facut vanzari si in anul 2006. Ele se vand cu clauza. La ora asta legea nu
prevede locul de practica.

Medicul este liber profesionist, are autorizatie de libera

practica si poate practica oriunde si oricand, bineinteles ca in functie de timpul efectiv de
lucru. S-a spus acolo in comisie ca nu sunt reglementate cateva lucruri legate de
practica : conflictul de interese, evaziunea fiscala si concurenta neloiala. Dar noi ca
membrii in consiliu sau ca membrii intr-o comisie nu putem face propuneri de modificare
a legii, in cel mai rau caz nu o cunoastem sau nu o putem respecta. Daca o cunoastem
trebuie sa o respectam. Altfel, se face o discriminare intre ce s-a intamplat si ce se
intampla. Consiliul nu vinde spatiile. Spatiile sunt vandute de Guvernul Romaniei prin
Autoritate de Sanatate Publica si Primaria municipiului Adjud care are obligativitatea sa
respecte reguli.
D-l consilier Toderascu Fanica – eu unul am fost impotriva acestei hotarari, am
pornit in primul rand de la o concurenta neloiala, medicii respectivi sunt bugetari, platiti
de stat, au libera practica si au voie sa practice aceasta meserie, insa trebuie amenajate
spatiile cu dotari la nivelul UE. Trebuie sa gandim bine ce facem pentru ca trebuie sa fim
la nivel european. De aceea am si facut propunerea de a respinge acest proiect de
hotarare.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – eu sunt de acord cu vanzarea
cabinetelor, dar as vrea sa se faca o expertiza si pretul sa fie conform legii la pret la
piata libera.
D-l consilier Diaconu Gelu – si eu sunt de acord cu vanzarea acestor spatii pentru
ca eu consider ca nu are nici o legatura dotarea cu vanzarea. Daca nu sunt dotate nu vor
primi autorizatie de functionare. Vanzare se va face conform legii dupa o expertiza
tehnica care va stabili exact pretul pe mp.
D-l consilier Rogoz Stan – si eu am fost impotriva in cadrul comisiei. Printre altele
s-a pus problema daca acest lucru este in avantajul pacientului. Noi am comentat posibila
plimbarea a pacientului de la spital la cabinetul particular, pentru ca noi stim ca exista o
asemenea practica.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – acele spatii oricum sunt
concesionate.
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D-l consilier Botez Tatiana – singura chestiune care ma intereseaza pe mine este
stabilirea pretului corect. Daca un medic este bun are dreptul sa- si castige existenta.
D-l consilier Catana Ion – propun amanarea proiectului pana se face evaluarea, se
stabileste pretul si apoi discutam.
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului – a aparut Ordonanta 68/2008
care reglementeaza modul de vanzare a spatiilor medicale si face trimitere exact la
discutia dumneavoastra. Pentru a aproba lista cabinetelor avem la dispozitie un termen de
45 de zile de la data aparitiei Ordonantei 68/2008, termen care expira la 1 septembrie. De
aceea venim cu acest proiect de hotarare. In ceea ce priveste pretul se va face o expertiza
tehnica si va fi aprobat printr-o hotarare speciala.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu mai sunt discutii,

supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 12 voturi
„pentru” si 3 „impotriva” devine Hotararea nr. 88 a Consiliului local al municipiului
Adjud in sedinta ordinara din 21 august 2008.
Punctul sapte al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii a
doi reprezentanti ai Consiliului local Adjud, in Consiliul consultativ al Spitalului
municipal 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 si protectie sociala,
protectia copilului. Comisia a avizat favorabil cu sase voturi „pentru”. D-l consilier Trif
Costel nu a votat.
Se trece la discutii:nu sunt
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 13 voturi „pentru”
si 2 „abtineri” devine Hotararea nr. 89 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta ordinara din 21 august 2008.
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Punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hoatarare privind aprobarea stabilirii
modelului de Contract de mandat al domnului Podaru Gheorghe, pentru reprezentarea
Consiliului local Adjud in Consiliul de Administratie al CUP Focsani ;
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. Comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii:nu sunt
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 90 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul noua al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – pentru
construire PENNY MARKET ADJUD ;
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 ; 2

voturi „pentru”si 2 voturi „impotriva”.
Se trece la discutii:
D-l consilier Catana Ion – facand parte din consiliu in registratura trecuta as vrea
sa va informez ca noi am aprobat concesionarea terenului iar acum trebuie sa aprobam
Planul Urbanistic de Zona.
D-l consilier Birla Carmen – eu nu sunt de acord. Aici era un teren de tenis. Sa se
caute o alta locatie. Nu stiu daca trebuie neaparat sa fragmentam acest teren. Din cate
inteleg eu acest oras este impartit in doua: partea de sud si partea de nord. De ce sa
facem doua supermarketuri in partea de sud si in partea de nord unde se dezvolta orasul,
unde sunt case spre Bacau si spre Onesti nu este nici un supermarket. Blocam doua
supermarketuri unul langa altul, iar locuitorii din Cartierul Maresal Antonescu trebuie sa
vina zilnic de acolo ca sa se poata aproviziona. Ar trebui facut un supermarket si in
partea de nord. Acolo se dezvolta orasul. Aceasta este parerea mea, eu sunt impotriva.
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D-l Armencea Constantin primarul municipiului – as vrea sa intervin cu cateva
detalii. Contractul de concesiune pe acest teren este semnat, a fost luat si avansul coform
hotararii consiliului trecut. Stadionul face parte din zona centrala a orasului. Nu stiu daca
ii place cuiva cum arata acea zona. Planurile sunt facute. Am oprit teren pentru un
campus sportiv, pentru un centru administrativ. Referitor la parte de nord a orasului,
avem si acolo oferte dar in momentul de fata avem un conflict pe Legea nr. 10. Urmeaza
sa facem si acolo un supermarket. Oferte sunt destule. Noi incercam sa atragem orice
investitor. Intresul nostru este sa luminam aceasta zona a orasului. Problema a fost foarte
bine analizata. In ceea ce priveste campusul sportiv, se va face un mic hotel cu baza de
alimentare, un teren artificial.
D-l consilier Botez Tatiana – eu as vrea ca din stadionul Adjud sa nu fie luat un
centimetru. Daca acest supermarket se duce peste terenul de tenis, atunci investitorii ar
trebui sa construiasca un alt teren de tenis.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – din banii pe care ii luam
suntem obligati sa construim doua terenuri de tenis si o pista.
D-l consilier Toderascu Fanica – sa nu ma credeti carcotas, consilierii au votat
concesionarea acestui teren in data de 15 mai 2008, adica cu doua saptamani inainte de
alegeri. Poate gandul lor era la alegerile locale. Eu stiu un lucru, acest perimetru al
stadionului este copilaria si tineretea lor, pentru mine este un teren sacru asa cum este si
curtea unei biserici. Locul de amplasament a acestui magazin putea fi si pe varianta.
Parerea mea este ca nu ar trebui sa se intre in stadion. Eu sunt impotriva acestui proiect
de hotarare. Dar daca acest market se va face, ar trebui ca investitorii sa acorde lunar
400-500 de milioane echipei de fotbal a orasului.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin - acest proiect de hotarare s-a
discutat inca din octombrie 2007.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 9 voturi „pentru” , 5
voturi impotriva si o abtinere devine Hotararea nr. 91 a Consiliului local al municipiului
Adjud in sedinta ordinara din 21 august 2008.
Punctul zece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea PUD pentru
Biserica Ortodoxa Burcioaia;
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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 Zanfir Cornel - prezinta Raportul de avizare al Comisiei – comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 92 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul unsprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ –
Chiriac Ionut – locuinte si anexe – str. Onesti ;
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 – comisia a
avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 93 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul doiprezece al ordinii de zi -

Proiect de hotarare privind aprobarea

concesionarii terenurilor pe care se afla constructii instrainate de catre Consiliul local al
municipiului Adjud, in baza Legii nr. 112/2005, a Legii nr. 10/2001, a HG nr. 250/2007 si
a HG nr. 20/1996 ;
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. Rapotul
comisiei: 2 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”.
Discutii:
17

D-l consilier Birla Carmen – va informez ca de la acest proiect de hotarare lipsesc
anexele.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– din lipsa de documente supun

la vot amanarea acestui proiect de hotarare pentru sedinta urmatoare. Cu 15 voturi
pentru proiectul de hotarare a fost amanat.
Punctul treisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii unei suprafete de teren de 263 mp, proprietate privata a municipiului Adjud,
situat in str. Republicii, nr. 108, d-lui Geaman Vasile - a fost amanat
Punctul paisprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 3540 mp, situat in zona Statiei
de Epurare 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, protectia mediului si turism. Raportul
comisiei: 2 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”.
Discutii :
D-l consilier Birla Carmen - eu am fost impotriva acestui proiect de hotarare. Din
raportul de evaluare reiese ca pretul este foarte mic. Nu stiu daca un teren din intravilan,
in suprafata de 3500 mp se poate vinde cu 5 euro mp. Propun ca vanzarea prin licitatie sa
se faca la pretul pietei.
D-na consilier Dulgheru Florica – am si eu o propunere – de ce nu se scoate la
licitatie acest teren ?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- ternul este la licitatie dar cei de
la Statia de Epurare au drept de preemtiune.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– propun ca acest proiect de

hotarare sa fie amanat. Sa vina un evaluator si sa faca o evaluare corect
D-l consilier Cristea Claudiu – evaluarea este deja facuta. Evaluatorul a stabilit
pretul de 5 euro pe mp.
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D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

–supun la vot amanarea acestui

proiect de hotarare pentru sedinta urmatoare. Cu 15 voturi pentru proiectul de hotarare a
fost amanat.
Punctul cincisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniul privat, in scopul vanzarii prin licitatie publica a
terenului in suprafata de 83 mp, situat in Adjud, str. Nicolae Balcescu, Zona Piata
Agroalimentara ;
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. Raportul
comisiei: 2 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”.
Discutii:
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – noi am

incercat aici

sa

reparam o greseala ce s-a facut in anul 1991, in momentul in care s-a scos la licitatie
magazinul trebuia scos si terenul.
D-l consilier Birla Carmen – eu nu inteleg de ce trebuie vandut terenul, eu nu sunt
de acord.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 7 voturi pentru
proiectul de hotarare este respins.
Punctul saisprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
completarii listei de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului public 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, protectia mediului si turism. Raportul
comisiei: 3 voturi „pentru” .
Discutii: nu sunt
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D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 94 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul sapteprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local si modificarea listei de investitii ;
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. Raportul
comisiei: 3 voturi „pentru” .
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 95 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul optsprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobare PUZ –
Campus Scolar – Liceul Emil Botta Adjud ;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
D-l consilier Trif Costel:in general campusurile se fac in afara localitatilor. Cred
ca ar trebui ca repartitia la asemenea obiective sa tina cont si de parerile cetatenilor. Si
cred ca ar fi normal ca si Liceul Gheorghe Bals sa beneficieze de asemenea facilitati.
D-l consilier Zanfir George – daca studiati planul urbanistic zonal o sa vedeti ca
ceea ce trebuie este o completare la ceea ce deja exista. Noi la Liceul Emil Botta avem un
campus existent: liceu, internat, cantina, sala de sport. In principiu, PUZ-ul completeaza
un spatiu care este deja existent. Acolo nu este spatiu verde.
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D-l consilier Trif Costel – in Adjud ar trebui sa existe un echilibru. Daca mai apare
o finantare ar trebui facut si la Liceul Gheorghe Bals un campus scolar. Erau conditii
foarte bune acolo era si teren de sport.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – Initial acest proiect a fost facut
pentru Liceul Gheorghe Bals dar nu ne-a permis legea. Ca sa nu pierdem finantarea a
trebuit ca acest campus sa-l facem la Liceul Emil Botta.
D-l consilier Catana Ion – initial am fost impotriva amplasarii campusului. Acum
consider ca acest campus este bine utilat si gandit. Noi am fost constransi sa aprobam
varianta construirii campusului la Liceul Emil Botta pentru a nu pierde finantarea.
D-l consilier Rogoz Stan – Finantatorul de atunci punea niste conditii: anexe si sa
se incadreze in strudiu. Studiul facut la vremea respectiva prevedea ca amplasamentul sa
fie facut langa Liceul Emil Botta.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu mai sunt discutii,

supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 13 voturi
„pentru”, 1 vot impotriva si o ” abtinere” devine Hotararea nr. 96 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 21 august 2008.
Punctul nouasprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobare PUD
construire spatii comerciale – Piata agroalimentara Adjud – str. Salcamilor
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
D-l consilier Birla Carmen – am vazut la d-l Graur un proiect un proiect al acestei
cladiri. Eu sunt de acord cu construirea unei piete agroalimentare dar cladirea este un
P+1 si nu stiu daca cineva va vinde zarzavaturi la etaj.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu mai sunt discutii,

supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 9 voturi
„pentru” si 6 abtineri devine Hotararea nr. 97 a Consiliului local al municipiului Adjud
in sedinta ordinara din 21 august 2008.
Punctul douazeci al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea numirii
comisiei de repartizare a locuintelor pentru tineri
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Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 98 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul douazeci si unu al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
numirii comisiei de repartizare a locuintelor sociale.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 99 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din
21 august 2008.
Punctul douazeci si doi al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii H.C.L. nr. 71/2007 privind infiintarea Punctului de colectare DEEE in Adjud,
str. Stadionului, nr. 2, sub indrumarea S.C. Apoterm S.A. Adjud;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 100 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 21 august 2008.
Punctul douazeci si trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Put forat nr. 1” – Parc
municipal Adjud
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Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 101 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 21 august 2008.
Punctul douazeci si patru al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Puturi forate nr. 2,3,4” –
Parc municipal Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii:
D-l consilier Birla Carmen – pentru ce sunt necesare trei puturi forate in parcul
municipal?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – singura solutie pentru
extinderea apei in parcul municipal este construirea de puturi. Va informez ca initial am
vrut cinci puturi in parc.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu mai sunt discutii,

supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi
„pentru” devine Hotararea nr. 102 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
ordinara din 21 august 2008.
Punctul douazeci si cinci al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitie „Asigurare utilitati publice –
Bloc ANL – str. Republicii, Adjud”;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
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devine Hotararea nr. 103 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 21 august 2008.
Punctul douazeci si sase al ordinii de zi- Proiect de hotarare privimd aprobarea
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii „Put forat Cartier
Burcioaia”;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 104 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 21 august 2008.
Punctul douazeci si sapte al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie – noiembrie 2008 ;
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: sa propus ca alegerea presedintelui de sedinta sa se faca in ordine
alfabetica. In urmatoarea perioada, a fost propus ca presedinte de sedinta d-l consilier
Bejan Ioan.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 105 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 21 august 2008.
Punctul douazeci si opt al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind constituirea
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „VRANCEAQUA”
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Discutii: nu sunt.
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D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– daca nu sunt discutii, supun la

vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 15 voturi „pentru”
devine Hotararea nr. 106 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara
din 21 august 2008.

Diverse:
D-l primar Armencea Constantin – prezint adresa inantata de S.C. URBIS S.A.
prin care se solicita avizul Consiliului local pentru infiintarea unei echipe de instalatori
care sa efectueze reparatiile la retele de apa si canalizare. Ei ropun ca echipa de sa fie
formata din trei instalatori urmand ca in facturile de salubritate catre utilizatori sa se
puna o cota de intretinere de de 2,5 lei cu TVA pentru a putea asigura salariile acestor
oameni.
D-l consilier Birla Carmen – noi am tocmai infiintat un serviciu care la randul sau
are ca angajati trei instalatori, un electrician etc. . Acesti instalatori nu pot rezolva ei
problema. Nu sunt de acord sa platim aceasta suma. In momentul cand s-a defectat ceva,
instalatorul vine repara si omul plateste serviciul. Nu se poate ca 18 000 de locuitori sa
plateasca in fiecare luna cate 2,5 lei.
D-l primar Armencea Constantin – acest serviciu care tocmai a fost infiintat se
ocupa de tot ce apartine domeniului public.
D-na secretar Saradici Stefania - S.C. URBIS S.A. este o societate sub autoritatea
Consiliului local care a ramas numai cu activitatea de salubrizare dar are dreptul sa
presteze si alta activitate. Atunci S.C. URBIS vine la dumneavoastra cu aceasta solicitare
prin care va cere un acord de principiu ca sa introduca in activitatile sale si aceasta
activitate de instalari .
D-l Grecea Gabriel – la nivelul orasului sunt probleme foarte mari la subsolul
blocurilor. Oamenii vin la noi si intreaba de instalatori. Noi nu-i putem ajuta pentru ca in
momentul de fata nu avem trecut in obiectul de activitate asa ceva. Asociatiile au vrut sa
angajeze instalator, dar datorita costurilor foarte mari nu si-au putut permite. Atunci neam gandit ca ar fi bine ca fiecare familie sa plateasca cate 2,5 lei pe luna pentru serviciile
pe care le presteaza instalatorul.
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D-l consilier Trif Costel – nu mi se pare corect sa includeti aceasta suma in pretul
facturii. Puteti sa treceti in obiectul de activitate orice, reparatii si alte chestii . Poate fi o
lista de manopere si de aici sa luati banii. Asa cred eu ca este cel mai corect
D-l Grecea Gabriel – problema este urmatoarea. Se sparge o conducta la subsolul
blocului, omul vine la noi sa reparam. Cine plateste reparatiile de la subsol ? Ppe locatari
nu –i intereseaza.
D-l consilier Trif Costel – ei sunt proprietari, problema este a lor. In momentul in
care vor vedea ca facturile sunt foarte mari din cauza pierderilor de apa atunci vor
repara instalatiile.
D-na consilier Botez Tatiana – omul a vrut sa vina in interesul cetateanului.
Acestia ar trebui reeducati pentru ca ei cred ca numai ce este dincolo de usa este a lor.
Daca doriti va dezvoltati aceasta activitate, in momentul in care se strica ceva il taxati si
oamenii treptat vor intelege.
D-l. consilier Stan Lascar pre edintele de edin

– Consiliul local este de acord cu

infiintarea acestui obiect de activitate dar fara sa se perceapa cetateanului in fiecare luna
suma de 2,5 lei.
D-na consilier Botez Tatiana – tot la diverse, as avea o rugaminte, as dori ca
materialele pentru sedinta sa soseasca in termen si sa fie mai explicite ;
D-l consiler Toderascu Fanica – vreau si eu sa fac o sesizare, ar trebui amplasate
cosuri de gunoi la Statuia Eroilor ;
D-l consilier Cristea Claudiu – in legatura cu izolatia apartamentelor. Nu s-ar
putea ca peretii sa aiba aceeasi culoare peste tot;
D-l consilier Stan Lascar – sesizarea- ar trebui demolate chioscurile de tabla din
zona garii;
D-l consilier Stan Lascar pre edintele de edin

- Daca nu mai sunt alte discutii,

declar inchise lucrarile sedintei de extraordinare a Consiliului local al municipiului Adjud
din data de 21 august 2008.
PRE EDINTE DE EDIN
Consilier: Stan Lascar

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania
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