ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL
Încheiat ast zi 07 februarie 2008, în edin

ordinar

a Consiliului Local al

municipiului Adjud. La aceasta sedinta particip un numar 17 consilieri din numarul
total de 17 consilieri, fiind astfel intrunite conditiile prevazute de art. 45 alin. 2 din Legea
nr. 215/2001 republicata care stabileste ca hotararile privind bugetul local, contractarea
de imprumuturi, impozitele si taxele locale, participarea la programe de dezvoltare
judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si
dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului se adopta cu votul
majoritatii consilierilor locali in functie.
Sedinta este deschisa de d-l Toderascu Cristinel Adrian presedintele de sedinta
care anunta prezenta si constata legalitatea acesteia.
Convocarea Consiliului local s-a facut in conditiile stabilite prin art. 39, alin. 3, din
Legea nr. 215/2001 (republicata) privind administratia publica locala cu cinci zile
inaintea sedintei prin dispozitia primarului nr. 116/2008 si s-a adus la cunostinta fiecarui
consilier sub semnatura (convocarea nr. 2469 din 31 ianuarie 2008).
Sedinta Consilului local din data de 07 februarie 2008 este publica.
La edin

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

d-l. Diaconu Gelu viceprimarul municipiului Adjud, d-na Saradici Stefania, secretarul
municipiului.
Participa, de asemenea

ca invitati: dl. Anton Victor – comisar sef al Politiei

municipiului Adjud, d-na Teodoresacu Luminita – reprezentant al Fundatiei
PROARMONIA, Ana Maria Cantea – redactor Ziarul de Vrancea
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edinte de edin

– supune la vot

aprobarea Procesului verbal din data de 23 ianuarie 2008. Cu 17 voturi „ pentru” acesta
a fost aprobat.
1

D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edinte de edin

– Având in vedere

propunerea primarului municipiului Adjud, care prin Dispozi ia nr. 116/2008, a convocat
Consiliul Local în edin

ordinar cu urm toarea ordine de zi.

1. Informarea Politiei municipiului Adjud privind activitatile desfasurate si
rezultatele obtinute in anul 2007.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Adjud
pentru anul 2008
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Directiei Economice
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare,
executare, autorizare si atribuire in gestiune a serviciilor de transport in regim de taxi si
in regim de inchiriere, in municipiul Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Comercial
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 142/2007 de
aprobare a Regulamentului Serviciul de salubrizare
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Oficiului juridic
5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a CT1
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de dezinsectie si deratizare
pe raza municipiului Adjud, cartier Burcioaia si a satelor apartinatoare, in anul 2008
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
7. Proiect de hotarare privind atribuirea in proprietate a suprafetei de 25,70 mp
teren, in conformitate cu dispozitiile legii nr. 18/1991 republicata si ale art. 10 din Legea
nr. 85/1992
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
8. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de imobile pentru
extinderea zonei industriale si a unui cartier de locuinte
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Secretarului municipiului
9. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
Pietii agroalimentare din zona Salcamilor
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unei subventii conform Legii
nr. 34/1998, de la bugetul local, in anul2008, pentru Fundatia PROARMONIA
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Integrare Europeana
11. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unei subventii conform Legii
nr. 34/1998, de la bugetul local, in anul2008, pentru Asociatia Promotorilor Dezvoltarii
Locale
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Integrare Europeana
12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Locuinte a terenului in suprafata de 1265 mp si a constructiei
existente pe durata executiei investitiei „Locuinte pentru tineret Zona Garofitei – bloc
10C ”, Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Investitii
13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Locuinte a terenului in suprafata de 1265 mp si a constructiei
existente pe durata executiei investitiei „Locuinte pentru tineret Zona Garofitei – bloc
10C ”, etapa a II a Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Investitii
14. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico economici aferent obiectivului de investitii

„Locuinte pentru

tineret Zona Garofitei” – bloc 10 C etapa a II a Adjud.
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Investitii
15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
obiectivului de investitie „Retele si canalizare” str. Al. I. Cuza municipiul Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
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16. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate
al primarului si a statului de functii
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Biroului Resurse Umane
17. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
suprafetei de 100 mp, in zona Spital, ca efect al art. 125 din Legea administratiei publice
locale
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
18. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 15 mp din
zona bl. 109, str. Siret, pentru extindere spatiu comercial
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
obiectivului de investitie „Instalatie de utilizare gaze naturale si montat CT la Centrul
de informare Europa”, str. Libertatii, bl. 8
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
20. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
obiectivului de investitie „Montat CT murala la CARTHA”, str. Al. I. Cuza Adjud
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Serviciului Tehnic
21. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii numelui de „Tudor Vornicu”
Casei de Cultura a municipiului Adjud
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Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Secretarului municipiului
22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii listei de investitii finantate
din imprumutul aprobat HCL, nr. 87/2006, lista ce a fost modificata si prin HCL nr.
42/2007
Proiectul de hotarare este insotit de:
- E xpunere de motive.
- Raport de specialitate al Directiei Economice
Diverse
Informarea privind organizarea in perioada 14 – 20 aprilie 2008 a manifestarilor
dedicate implinirii a 575 de ani de la prima atestare documentara a municipiului Adjud

D-l consilier Catana Ion- propune ca dupa punctul doi din ordinea de zi sa se
discute punctul saisprezece.
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edinte de edin

– conform art.43

din Legea 215 privind administratia publica locala, supune spre aprobare ordinea de zi a
sedintei cu modificarea propusa de d-l consilier Catana Ion. Cu 17 voturi „pentru”
ordinea de zi este aprobata .

Punctul unu al ordinii de zi - Informarea Politiei municipiului Adjud privind
activitatile desfasurate si rezultatele obtinute in anul 2007.
Are cuvantul d-l comisar sef Anton Victor care da citire raportului.
Intrucat materialele au fost prezentat, se trece la discutii:
D-l consilier Catana Ion- pune in discutie o serie de probleme care ar trebui
rezolvate cu ajutorul Politiei:
- problema tiganilor din piata, vanzatori de sacose si saci, care sunt agresivi;
- circulatia mopedelor si a bicicletelor in parcul municipal;
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- reclama o parte din politisti care au adresat vorbe urate unor locuitori din
municipiul Adjud;
D-na consilier Marmureanu Florina - intervine si intreaba daca medicii ar putea
fi insotiti de un politist, atunci cand merg acasa la un bolnav psihic, in momentele
acestuia de agresivitate;
D-l comisar sef Anton Victor: raspunde ca mereu medicii au fost insotiti de un
politist si ca exista lege care prevede acest lucru;
D-l consilier Radu Dumitru – sustine parerea d-lui consilier Catana, legata de
problema

tiganilor prezenti in piata si pune in discutie problema adevaratilor

comercianti care nu pot intra in piata din cauza speculantilor ;
D-l consilier Vilhem Lucian - propune, largirea strazii Vasile Alecsandri pentru ca
asa s-ar rezolva problema circulatiei pe acea strada.
D-l comisar sef Anton Victor- raspunde tuturor intrabarilor puse de d-nii
consilieri:
- legat de problema tiganilor: s-a incercat rezolvarea acestei probleme, au fost
invitati la politie capii familiilor si s-a discutat cu dansii, dar legea nu ne ajuta
foarte mult in acest sens. Ar trebui sa ne mobilizam si sa scapam de acest
fenomen. Ar trebui stopata sursa lor de aprovizionare.
- Circulatia mopedelor in parc: politia impreuna cu Primaria municipiului au luat
masuri de inventariere si o parte dintre detinatorii de mopede care au incalcat
legea au fost sanctionati;
- Problema comerciantilor: toti comerciantii au certificate de producator. Mare
lucru in acest sens nu se poate face. Ar trebui trimise in judecata persoanele
care elibereaza aceste certificate.
Nu mai sunt inscrieri la cuvant.

Punctul doi al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local al municipiului Adjud pentru anul 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 de specialitate.
Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil, cu mentiunea ca bugetul pe anul
2008 acopere doar 90% din cheltuieli.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 4 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul saisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei aparatului de specialitate al primarului si a statului de functii
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil dar cu precizarea ca
comisia promoveaza un proiect de hotarare pentru infiintarea Serviciului public de
administrare a fondului locativ. Acordul a fost favorabil.
Se trece la discutii:
D-l consilier Radu Dumitru –ridica problema numarului

angajatilor de la

Serviciului public constructii si Serviciul mecanizare care este cam mare.
D-l consilier Catana Ion – arata ca toate lucrarile efectuate la scoli, la Casa de
Cultura s-au realizat cu echipa Primariei si demonstreaza ca nr. de 45 posturi la
constructii nu este mare. De asemenea masinile Primariei sunt folosite de toti, deoarece
problemele sunt multiple.
Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, d-l. consilier Toderascu
Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot proiectul de hotarare. Cu 17

voturi „pentru” devine Hotararea nr. 5 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta din 07 februarie 2008.
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Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare, executare, autorizare si atribuire in gestiune a serviciilor
de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, in municipiul Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 6 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii
HCL nr. 142/2007 de aprobare a Regulamentului Serviciul de salubrizare
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 7 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul

cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea

concesionarii prin licitatie publica a CT1
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
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D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” ( s-au abtinut d-nii consilieri
Stegaru Neculai si Marin Gheorghe) devine Hotararea nr. 8 a Consiliului local al
municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea Programului
de dezinsectie si deratizare pe raza municipiului Adjud, cartier Burcioaia si a satelor
apartinatoare, in anul 2008
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 de specialitate.
Cu 7 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 16 voturi „pentru” si unu „impotriva” ( D-l consilier Ivan
Gheorghe) devine Hotararea nr. 9 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
din 07 februarie 2008.

Punctul

sapte al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind atribuirea in

proprietate a suprafetei de 25,70 mp teren, in conformitate cu dispozitiile legii nr. 18/1991
republicata si ale art. 10 din Legea nr. 85/1992
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 16 voturi „pentru” si o „abtinere” ( s-a abtinut d-l consilier
Popa Mircea) devine Hotararea nr. 10 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta din 07 februarie 2008.
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Punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii
de imobile pentru extinderea zonei industriale si a unui cartier de locuinte
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 14 voturi „pentru” si 3 „abtineri” ( s-au abtinut d-nii consilieri
Marin Gheorghe, Enache Veta, Dascalu Ioan) devine Hotararea nr. 11 a Consiliului
local al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul

noua al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea

concesionarii prin licitatie publica a Pietii agroalimentare din zona Salcamilor
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii:
D-l consilier Turcu Constantin – cine castiga licitatia ar trebui sa lase cale de accs
spre garaje
Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, d-l. consilier Toderascu Cristinel
Adrian pre edintele de edin

– supune la vot proiectul de hotarare. Cu 17 voturi

„pentru” devine Hotararea nr. 12 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din
07 februarie 2008.

Punctul zece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unei
subventii conform Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, in anul2008, pentru Fundatia
PROARMONIA
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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 Stan Lascar – prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Cu 7 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii:
D-na Teodorescu Luminita – da citire raportului de activitate al fundatiei
PROARMONIA pe anul 2007
Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, d-l. consilier Toderascu Cristinel
Adrian pre edintele de edin

– supune la vot proiectul de hotarare. Cu 17 voturi

„pentru” devine Hotararea nr. 13 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din
07 februarie 2008.
Punctul unsprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
acordarii unei subventii conform Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, in anul2008,
pentru Asociatia Promotorilor Dezvoltarii Locale
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 de specialitate.
Cu 7 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii:
D-l Armencea Constantin – primarul municipiului – informeaza ca Primaria
municipilui Adjud in colaborare Asociatia Promotorilor Dezvoltarii Locale au realizat
sectia de fizioterapia din cadrul Spitalului municipal
Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, d-l. consilier Toderascu Cristinel
Adrian pre edintele de edin

– supune la vot proiectul de hotarare. Cu 17 voturi

„pentru” devine Hotararea nr. 14 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din
07 februarie 2008.
Punctul doisprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
transmiterii in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte a terenului in
suprafata de 1265 mp si a constructiei existente pe durata executiei investitiei „Locuinte
pentru tineret Zona Garofitei – bloc 10C ”, Adjud
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Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 15 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul treisprezece al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
transmiterii in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte a terenului in
suprafata de 1265 mp si a constructiei existente pe durata executiei investitiei „Locuinte
pentru tineret Zona Garofitei – bloc 10C ”, etapa a II a Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 16 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
Punctul paisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferent obiectivului de
investitii „Locuinte pentru tineret Zona Garofitei” – bloc 10 C etapa a II a Adjud.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt intrebari, observatii;
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D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 17 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.

Punctul cincisprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie „Retele si canalizare” str. Al.
I. Cuza municipiul Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii:
D-l Armencea Constantin: precizeaza ca lucrarile de realizare a retelelor de apa si
canalizare pa str. Al. I. Cuza, se vor executa de catre Serviciul public de constructii al
Primariei
Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, d-l. consilier Toderascu Cristinel
Adrian pre edintele de edin

– supune la vot proiectul de hotarare. Cu 17 voturi

„pentru” devine Hotararea nr. 18 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta din
07 februarie 2008.

Punctul saptesprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 100 mp, in zona Spital, ca efect al art.
125 din Legea administratiei publice locale
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 19 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
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Punctul optsprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii suprafetei de 15 mp din zona bl. 109, str. Siret, pentru extindere spatiu
comercial
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 20 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
Punctul nouasprezece al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie „Instalatie de utilizare gaze
naturale si montat CT la Centrul de informare Europa”, str. Libertatii, bl. 8
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 21 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
Punctul douazeci al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie „Montat CT murala la
CARTHA”, str. Al. I. Cuza Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Vilhem Lucian – prezinta raportul de avizare al comisiei de
specialitate. Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt
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D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 22 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
Punctul douazecisiunu al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
atribuirii numelui de „Tudor Vornicu” Casei de Cultura a 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 al comisiei de specialitate.
Cu 7 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 23 a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
Punctul douazecisidoi al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii listei de investitii finantate din imprumutul aprobat HCL, nr. 87/2006, lista ce
a fost modificata si prin HCL nr. 42/2007
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
D-l consilier Catana Ion– prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Cu 4 voturi „pentru” raportul a fost avizat favorabil.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– supune la vot

proiectul de hotarare. Cu 17 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 24a Consiliului local
al municipiului Adjud in sedinta din 07 februarie 2008.
„Diverse”
D-l consilier Catana Ion – prezinta programul de desfasurare Adjudului;
D-l consilier Gheorghiu Virgil – va aduc la cunostinta ca duminica, 10 februarie
2008, are loc atribuirea numelui Angelei Burlacu Gheorghiu, Scolii nr. 3. Va invit pe toti
sa participati la aceasta ceremonie.
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D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–alte probleme

nemaifiind la ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local
al municipiului Adjud din data de 7 februarie 2008.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

Consilier Toderascu Cristinel Adrian

SARADICI STEFANIA
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