ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 27 noiembrie 2008, în edin

ordinar a Consiliului Local al municipiului Adjud.

La aceasta sedinta particip un numar 16 consilieri din totalul de 17 , fiind astfel intrunite conditiile
prevazute de Legea nr. 215/2001 modificata si republicata, privind administratia publica locala. Este
absenta motivat, d-na consilier Botez Tatiana.
Convocarea Consiliului Local s-a f cut in condi iile stabilite prin art. 39 din Legea nr. 215/2001
(republicata si modificata) privind administra ia publica locala , prin dispozi ia primarului nr. 2757/2008
si s-a adus la cuno tin a fiec rui consilier sub semn tur .
edin a este deschis si condusa de d-l Bejan Ioan pre edintele de edin care anun
La edin

prezen a .

particip d-l Armencea Constantin – Primarul municipiului Adjud, dl. Diaconu Gelu

viceprimar?consilier local al municipiului si d-na Saradici Stefania - Secretarul municipiului.
Particip de asemenea:
-

d-na Teodorescu Luminita – Fundatia ProArmonia;

-

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

D-l consilier Bejan Ioan presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei
anterioare. Cu 16 voturi „pentru” procesul verbal este aprobat.
D-l consilier Bejan Ioan 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 construire magazie destinata exploatatiei agricole extravilan Adjud.
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectur , urbanism
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Adjud
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Directiei Economice
3. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu ap

i

canalizare din municipiul Adjud
1

Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
4. Proiect de hot râre privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare i selec ionare a
asocia iilor i funda iilor, care înfiin eaz

i administreaz unit i de asisten

social , în vederea

acord rii subven iilor
Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al SAPL
5. Proiect de hot râre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subven ionarea în anul
2009, de la bugetul local , în baza Legii nr. 34/1998 a asocia iilor i funda ilor , precum i a
Regulamentului de organizare i func ionare al Comisiei de evaluare i selec ionare a asocia iilor i
funda iilor, care înfiin eaz

i administreaz unit i de asisten

social

Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Compartimentului programe- prognoze
6. Proiect de hotarare privind aprobarea concesion rii prin licita ie public a suprafetei de
21 mp. teren în vederea construirii unui garaj pe str. Vasile Alecsandri, zona bl. 95
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune, a trecerii din
domeniul public in domeniul privat a CT 9, în scopul vânz rii acesteia
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
8. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii a trei panouri publicitare in
municipiul Adjud, strada Republicii
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului pentru autorizare, arhitectur , urbanism
9. Proiect de hotarare privind aprobarea vânz rii suprafe ei de 609 mp. din str. Vasile
Alecsandri, nr. 4, T 68, P 2523, pe care este edificat constuc ia unui complex comercial din anul
1970
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în folosin

gratuit a unor suprafe e de

teren situat in str. Tabacari, fn, in scopul edificarii de locuinte proprietate personala de catre
familii defavorizate social
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
11. Proiect de hotarare privind aprobarea m surilor pentru aplicarea OUG nr. 68/2008 în
municipiul Adjud
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
12. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unei locuin e din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Adjud, ca locuin

social .

Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului administrare patrimoniu public i privat
13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de
investitii „Iluminat public zona Siret – Sire el”
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului monitorizare utilitati publice
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de
investitii „Alimentare cu energie electric a consumatorilor din zona Pasaj Pietonal Vrancart ”
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului monitorizare utilitati publice
15. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 1600 lei necesar activit tii pentru
editarea i prezentarea lucr rii de studii i analiza comparatist – istorica i socio – spiritualista
elaborata de prof. dr. Adrian Botez – scriitor, membru al USR
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
16. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de administra ie
al Colegiului tehnic „Gh. Bal ” Adjud
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Serviciului administratie publica locala
17. Proiect de hotarare privind alegerea pre edintelui de edin

pentru perioada decembrie

2008 – februarie 2009
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„Diverse”
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – anunta ca au survenit unele modificari ale
ordinii de zi:
- Se suspenda punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile de alimentare cu ap

i canalizare din municipiul Adjud;

- Se adauga un proiect de hotarare la ordinea de zi;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „INFORMATIZAREA SI
MODERNIZAREA RELATIEI CU CETATENII PRIN FOLOSIREA UNUI SISTEM INTEGRAT
IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD” in valoare 2049100,26 lei
precum si aprobarea cofinantarii de 2%, respectiv 34501,25 lei, ce va fi asigurata din veniturile
proprii ale bugetului local al Municipiului Adjud – Program Operational Sectorial „Cresterea
Competitivitatii Economice”, Axa prioritara III – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor
pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventir 2 – „Dezvoltarea si cresterea
eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 1
Ini iator – Ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
Raport de specialitate al Biroului Investitii
D-l consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

- conform art. 43 din Legea 215/2001 privind

administra ia publica locala, supune spre aprobare ordinea de zi cu modificarile survenite . Cu 16 voturi
„pentru” ordinea de zi este aprobata.
Punctul optsprezece al ordinii de zi -

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului

„INFORMATIZAREA SI MODERNIZAREA RELATIEI CU CETATENII PRIN FOLOSIREA UNUI
SISTEM INTEGRAT IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD” in valoare
2049100,26 lei precum si aprobarea cofinantarii de 2%, respectiv 34501,25 lei, ce va fi asigurata din
veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Adjud – Program Operational Sectorial „Cresterea
Competitivitatii Economice”, Axa prioritara III – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventir 2 – „Dezvoltarea si cresterea eficientei
serviciilor publice electronice”, operatiunea 1
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta expunerea de
motive si proiectul de hotarare
Discutii:
D-l. consilier Birla Carmen: se vor face restructurari?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – nu. Schema personalului se incadreaza in
limite.
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D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 138 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul unu al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate
pentru elaborarea documentatiei PUZ construire magazie destinata exploatatiei agricole extravilan 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 pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism. Comisia a avizat favorabil.
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 139 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul doi al ordinii de zi -

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 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 Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 140 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de
alimentare cu ap

i canalizare din municipiul Adjud – a fost suspendat

Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea constituirii comisiei de
evaluare i selec ionare a asocia iilor i funda iilor, care înfiin eaz

i administreaz unit i de asisten

social , în vederea acord rii subven iilor.
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” .
Discutii: nu sunt
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D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– o prima propunere privin componenta

comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor, care infiinteaza si administreaza unitati de
asistenta sociala, in vederea acordarii subventiilor, a fost facuta de initiatorul proiectului de hotarare. Sunt
alte propuneri?
Nu sunt alte propuneri.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– Daca nu sunt alte propuneri, urmeaza

procedura de vot. Fiind vorba de o hotarare cu caracter individual cu privire la persoane, votul va fi
secret.
Se folosesc buletine de vot. Acestea, dup ce consilierii î i manifest op iunea cu „DA” sau „NU”,
se introduc într-o urn , la num rarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine de vot pe care nu a
fost exprimat clar op iunea.
In urma numararii voturilor, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 16 voturi „pentru” si a devenit
Hotararea nr.141 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea liniilor prioritare pentru
subven ionarea în anul 2009, de la bugetul local , în baza Legii nr. 34/1998 a asocia iilor i funda ilor ,
precum i a Regulamentului de organizare i func ionare al Comisiei de evaluare i selec ionare a
asocia iilor i funda iilor, care înfiin eaz

i administreaz unit i de asisten social

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” .
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 142 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea concesion rii prin licita ie
public a suprafetei de 21 mp. teren în vederea construirii unui garaj pe str. Vasile Alecsandri, zona bl. 95
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: 3
voturi „pentru” si un vot „impotriva” . Din punct de vedere legal, solicitarea s-a facut conform legii.
Discutii:
D-l consilier Toderascu Fanica – in expunerea de motive s-a specificat ca aceasta suprafata este
privita ca o zona de parcare. Daca suntem de acord cu acordarea acestei suprafete s-ar crea un precedent
si multi oameni vor fi nemultumiti.Ca atare propun ca cel care a solicitat aceasta suprafata sa gaseasca o
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alta locatie. Stim cu totii ca aceasta persoana are o situatie deosebita. In momentul in care se va gasi o alta
locatie ar trebui sa luam in calcul si acest lucru.
D-l consilier Rosu Adrian – mai este o problema legata de suprafata solicitata. Peretele de care sar lipi acest garaj este al A.J.V.P.S-ului si s-ar putea sa avem probleme juridice cu asociatia respectiva. In
plus, daca acolo s-ar construi un garaj, acesta ar depasi bordura si ar iesi in sosea.
D-l consilier Trif Costel-

s-au facut in municipiul Adjud multe garaje, am renuntat la spatiul

verde si am facut betoane si table. Din punctul meu de vedere masinile ar trebui sa stea afara. Stim cu totii
ca exista o directiva a U.E. prin care se specifica suprafata de spatiu verde care ar trebui alocata pentru
fiecare locuitor. Aceasta directiva ar trebui respectata si de tara noastra.
D-l primar Armencea Constantin –in Consiliul Local trecut s-a hotarat sa nu se mai aprobe
locuri de garaje. Sunt cazuri si cazuri. Cazul d-nei Gosman este de exceptie. Va informez ca pe aceasta
zona a mai fost un proiect de hotarare care a fost respins de Consiliul Local. Nu putem crea un precedent
deoarece cei care au mai solicitat acest teren ne-ar putea da in judecata. Din studiile efectuate de Serviciul
Urbanism al Primariei s-a identificat o zona in capatul stazii Siret, langa Parcul CFR unde ar putea fi
construite in jur de 12 garaje. Urmeaza sa facem documentatia pentru un proiect de hotarare pe care il
vom discuta in sedinta urmatoare. Propun ca d-nei Gosman sa-i acordam un garaj fara licitatie prin
finantare directa in acea zona. Acolo nu este nici spatiu verde si nu afecteaza pe nimeni.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun spre aprobare propunerea facuta de d-

l primar Constantin Armencea. Cu unanimitate de voturi consilierii sunt de acord cu initierea unui proiect
de hotarare pentru suprafata propusa de d-l primar.
Punctul sapte al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de
concesiune, a trecerii din domeniul public in domeniul privat a CT 9, în scopul vânz rii acesteia;
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: 3
voturi „pentru” si un vot „impotriva” .
Discutii:
D-l consilier Birla Carmen – Din punctul meu de vedere, pretul de 15000 mii de euro pentru o
suprafata de 286 mp cladire, este foarte mic.Cu cat valoarea este mai mare cu atat veniturile la bugetul
local vor fi mai mari. Vreau sa vedem pretul exact la care se poate vinde o centrala termica la ora actuala
in municipiul Adjud.
D-l consilier Ivan Gheorghe – ca sa castigam niste bani ar trebui sa vindem aceasta centrala . Cel
care o cumpara poate sa faca acolo ceva frumos, poate sa creeze noi locuri de munca.
D-l primar Armencea Constantin – din cate stiu eu, rolul Consiliului Local este de a sprijini
activitatile din Adjud si de a lasa desfasurarea afacerilor pe maini bune. Cei care se ocupa de aceasta
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centrala si au concesiune sunt oameni de afaceri si vor sa faca in aceasta centrala un spatiu de productie.
Eu cred ca pretul este real, avem in spate o expertiza tehnica care ne confirma acest lucru.
D-l consilier Rosu Adrian – acel spatiu nu se poate numi cladire. Sunt patru pereti. Acest om
vrea sa faca productie, vrea sa schimbe acea zona;
D-l consilier Birla Carmen – sa iasa la licitatie libera, chiar daca sunt patru pereti.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 12 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” si o abtinere devine Hotararea
nr. 143 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii a trei panouri
publicitare in municipiul Adjud, strada 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.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – pentru amplasarea acestor panouri se cere
acordul Consiliului local deoarece dimensiunile lor sunt foarte mari si nu vrem sa avem probleme cu
cetatenii.
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 144 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul noua al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea vânz rii suprafe ei de 609
mp. din str. Vasile Alecsandri, nr. 4, T 68, P 2523, pe care este edificat constuc ia unui complex
comercial din anul 1970
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta expunerea de
motive si proiectul de hotarare
D-l consilier Catana Ion – comisia solicita reformularea art. 2 din proiectul de hotarare iar pretul
de cumparare sa fie de 50 de euro mp. Numai in aceste conditii comisia este de acord.
Discutii:
D-l consilier Birla Carmen – si in spatele acestui proiect exista un evaluator care spune ca pretul
este de 58 lei mp iar la garaj era 150 lei/mp. Nu mi se pare corect.

8

D-l consilier Toderascu Fanica – aceasta suprafata este amplasata in zona 0. Pretul ar trebui sa
porneasca de la 50 euro/mp. Atunci sunt de acord.
D-l consilier Cristea Claudiu – 150 de lei pe mp era pretul unui teren liber, aici este vorba de un
teren ocupat.
D-l consilier Trif Sorin - din punctul meu de vedere pretul este corect. Nu stiu daca noi avem
taria sa putem contesta decizia unui evaluator. Ar trebui sa mergem pe ceea ce spune o persoana
autorizata.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare asa cum a

fost el initiat. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 1 voturi „pentru” si 15 „impotriva” proiectul
initial a fost respins.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare cu

modificarea propusa de d-l consilier Birla Carmen – pretul sa fie de 50 euro/mp. Cine este pentru
proiectul de hotarare? Cu 14 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva”si o „abtinere” devine Hotararea nr. 145
a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul zece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în folosin gratuit
a unor suprafe e de teren situat in str. Tabacari, fn, in scopul edificarii de locuinte proprietate personala
de catre familii defavorizate social
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-l consilier Trif Costel – unde este aceasta suprafata?
D-l primar Armencea Constantin – pe Tabacari, zona nu este inundabila, oamenii au deja case
acolo.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 14 voturi „pentru” si 2 „abtineri” devine Hotararea nr. 146 a
Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul unsprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea m surilor pentru
aplicarea OUG nr. 68/2008 în municipiul Adjud
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 Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 147 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul doisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unei locuin e
din domeniul privat în domeniul public al municipiului Adjud, ca locuin social .
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta expunerea de
motive si proiectul de hotarare
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 148 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul treisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai obiectivului de investitii „Iluminat public zona Siret – Sire el”
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 Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 149 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul paisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai obiectivului de investitii „Alimentare cu energie electric a consumatorilor din zona Pasaj
Pietonal Vrancart ”
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 Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 150 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
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Punctul cincisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 1600 lei
necesar activit tii pentru editarea i prezentarea lucr rii de studii i analiza comparatist – istorica i socio
– spiritualista elaborata de prof. dr. Adrian Botez – scriitor, membru al USR
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” .
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 151 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul saisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant
în Consiliul de administra ie al Colegiului tehnic „Gh. Bal ” 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” .
Discutii: nu sunt
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– o prima propunere a fost facuta de initiatorul

proiectului de hotarare. Sunt si alte propuneri?
Nu sunt alte propuneri.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– Daca nu sunt alte propuneri, urmeaza

procedura de vot. Fiind vorba de o hotarare cu caracter individual cu privire la persoane, votul va fi
secret.
Se folosesc buletine de vot. Acestea, dup ce consilierii î i manifest op iunea cu „DA” sau „NU”,
se introduc într-o urn , la num rarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine de vot pe care nu a
fost exprimat clar op iunea.
In urma numararii voturilor, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 16 voturi „pentru” si a devenit
Hotararea nr.152 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
Punctul saptesprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind alegerea pre edintelui de
edin

pentru perioada decembrie 2008 – februarie 2009. A fost propus ca Presedinte de sedinta d-l

consilier Birla Carmen.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– supun la vot proiectul de hotarare. Cine este

pentru proiectul de hotarare? Cu 16 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 153 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
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„Diverse”
-

D-na Teodorescu Luminata in numele Fundatiei ProArmonia adreseaza o invitatie consilierilor

locali la serbarea Zilei Internationale a Persoanelor cu Handicap. Actiunea va fi realizata cu elevii
Liceului Gheorghe Bals si CARTHA.
-

D-l primar Armencea Constantin - da citire adresei inaintate de S.C. URBIS S.A., prin care se

solicita completarea HCL nr. 110/25.09.2008. Se cere acordul Consiliului local pentru imputernicirea
unui consilier care sa aprobe si sa semneze in numele Consiliului local actele de preluare a actionariatului.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– Propuneri?

D-l. consilier Catana Ion – eu il propun pe d-l consilier Zanfir Cornel.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

– alte propuneri?

Nu sunt alte propuneri.
D-l. consilier Bejan Ioan pre edintele de edin

–

Daca nu sunt alte propuneri, urmeaza

procedura de vot. Fiind vorba de o hotarare cu caracter individual cu privire la persoane, votul va fi
secret.
Se folosesc buletine de vot. Acestea, dup ce consilierii î i manifest op iunea cu „DA” sau „NU”, se
introduc într-o urn , la num rarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine de vot pe care nu a fost
exprimat clar op iunea.
In urma numararii voturilor, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 16 voturi „pentru” si a devenit
Hotararea nr.154 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008.
-

D-l primar Armencea Constantin – ii invita pe d-nii consilieri sa participe pe data de 01

Decembrie, ora 13, la depunerea de coroane de flori, la monumentul eroilor, cu ocazia Zilei Nationale a
Romaniei.
D-l consilier Bejan Ioan 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 27 noiembrie 2008.
PRE EDINTE DE EDIN
Consilier: Bejan Ioan

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania
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