ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 14 februarie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin

particip

extraordinara a Consiliului Local al

12 consilieri din totalul de 17, fiind astfel

intrunite conditiile prevazute de art. 45. alin. 3 din legea nr. 215/2001(republicata)
privind administratia publica locala, care prevede ca hotararile privind patrimoniul se
adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. Sunt
absen i d-nii consilieri Andronic Lenuta, Badiu Adrian, Radu Dumitru, Marmureanu
Florina, Dascalu Ioan.
Sedinta extraordinara a Consiliului Local a fost convocata prin prin Dispozitia nr.
126 din 12 februarie 2008, convocarea consilierilor a fost facuta telefonic.
La edin

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

Diaconu Gelu – viceprimarul municipiului, d-na Saradici Stefania, secretarul
municipiului.
Participa de asemenea ca invitati: dl. Simionescu Dan – director SC URBIS SA.
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin : – prezinta
ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud, dup cum urmeaz :
1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de parteneriat incheiat in
scopul furnizarii de servicii sociale specializate dintre Consiliul local al municipiului
Adjud, Fundatia „Pro Armonia” si Consiliul Judetean Vrancea.
Proiectul de hotarare este insotit de expunere de motive
Initiator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de apa
si canalizare
Proiectul de hotarare este insotit de expunere de motive
Initiator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de delegare de
gestiune a serviciului public de apa si canalizare
Proiectul de hotarare este insotit de expunere de motive
Initiator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
4.Proiect de hotarare privind stabilirea aportului de capital in natura, in scopul
majorarii capitalului social al SC URBIS SA
Proiectul de hotarare este insotit de expunere de motive
Initiator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
D-l Armencea Constantin – primarul municipiului Adjud propune sa se discute mai
intai punctul doi de pe ordinea de zi.
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

- conform art.43

din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, supune spre aprobare ordinea
de zi cu modificarea propusa de dl. primar Armencea Constantin. Cu 12 voturi „ pentru”
ordinea e zi este aprobata.
Punctul doi

al ordinii de zi - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea

Regulamentului serviciului de apa si canalizare
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” si a devenit Hotararea
nr. 25 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 14 februarie
2008.
Punctul unu al ordinii de zi - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului
de parteneriat incheiat in scopul furnizarii de servicii sociale specializate dintre Consiliul
local al municipiului Adjud, Fundatia „Pro Armonia” si Consiliul Judetean Vrancea.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” si a devenit Hotararea
nr. 26 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 14 februarie
2008.
Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii
contractului de delegare de gestiune a serviciului public de apa si canalizare

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” si a devenit Hotararea
nr. 27 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 14 februarie
2008.
Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind stabilirea aportului de
capital in natura, in scopul majorarii capitalului social al SC URBIS SA
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” si a devenit Hotararea
nr. 28 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 14 februarie
2008.
„Diverse”
D-l consilier Turcu Constantin – pune in discutie problema tiganilor din piata
agro-alimentara.
D-l Armencea Constantin – singura solutie pentru rezolvarea acestei probleme o
constituie confiscarea marfii. O sa luam masuri in acest sens.
D-l consilier Gheorghiu Virgil – pune in discutie articolul aparut in Ziarul de
Vrancea si propune sa se formuleze o replica.
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

- Alte probleme

nemaifiind de discutat la ordinea de zi , declar inchise lucrarile sedintei de extraordinare
a Consiliului local al municipiului Adjud din data de 14 februarie 2008.
INTOCMIT,
Stoian Maricela

