ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 09 aprilie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin
întrunite

condi iile

de îndata a Consiliului Local al

particip 14 consilieri din totalul de 17, fiind astfel

prev zute

de

art.

45.

alin.

3

din

legea

nr.

215/2001(republicata) privind administra ia publica locala. Sunt absen i d-nii
consilieri Vilhem Lucian, Badiu Adrian si Trif Sorin.
Convocarea Consiliului Local s-a f cut in condi iile stabilite prin art. 39,
alin. 4, din Legea nr. 215/2001 (republicata) privind administra ia publica locala,
prin dispozi ia primarului nr. 311 din 07 aprilie 2008 si s-a adus la cuno tin a
domnilor consilieri telefonic.
La edin

particip

d-l Armencea Constantin – primarul municipiului

Adjud, d-na aradici tefania secretarul municipiului.
Particip

de asemenea ca invita i: dl. Simionescu Dan – director S.C.

URBIS S.A. , Ana Maria Cantia – redactor Ziarul de Vrancea, Spataru Cerasela
– contabil sef S.C. URBIS S.A., Chelaru Nicoleta – consilier juridic S.C. URBIS
S.A.
Înainte de a prezenta ordinea de zi, ia cuvântul d-na aradici tefania –
secretarul municipiului:
- ca urmare a articolului ap rut in presa locala referitor la faptul ca domnii
consilieri Gheorghiu Virgil si Trif Sorin au trecut la alt partid, aceasta tire fiind
confirmata in edin a de ast zi si de domnii consilieri, supun spre aprobare
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proiectul de hot râre privind încetarea mandatului de consilier a celor doi. Cine
este pentru proiectul de hot râre? Cu 7 voturi „pentru” devine Hot rârea nr. 46
a Consiliului local al municipiului Adjud in edin a de îndat din 9 aprilie 2008.
Va informez ca aceasta hot râre poate fi atacata in instan a de contencios
administrativ de c tre persoanele interesate.
D-na aradici tefania – secretarul municipiului - De asemenea se supune
spre aprobare proiectul de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin a in
locul domnlui consilier Trif

Sorin.

Proiectul de hot râre a fost votat cu

unanimitate de voturi devenind Hotararea nr. 47 a Consiliului local al
municipiului Adjud in edin

de îndat din 9 aprilie 2008. A fost ales presedinte

de sedinta d-l consilier Turcu Constantin.
D-na aradici tefania – secretarul municipiului – o alta problema pe care
as dori sa o discutam înainte de a dezbate ordinea de zi este urm toarea:
- va aduc la cuno tin a prevederile art. 166 din Legea înv

mântului

actualizata: „cl dirile si terenurile colilor, liceelor, spitalelor apar in domeniului
public al municipiului”. In consecin a, toate contractele de închiriere/concesiune
încheiate de c tre scoli, licee, spital pentru terenurile aflate in incinta colilor,
liceelor, spitalului cu diferi i agen i economici, trebuie predate c tre Prim rie in
calitate de proprietara a patrimoniului public.
Ca urmare a adreselor trimise de Prim rie c tre unit ile colare doar
Liceul „Gheorghe Bal ” si coala nr. 3 „Angela Gheorghiu” s-au conformat si au
transmis contractele de închiriere încheiate. In consecin a s-a dat un termen limita
pentru predarea acestora de c tre celelalte institu ii colare si anume data de 1
mai 2008.
D-na aradici tefania – secretarul municipiului – in continuare propun
spre dezbatere ordinea de zi:
1.Masuri organizatorice privind S.C. URBIS S.A. Adjud
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului pentru a da
citire adresei înaintate S.C. URBIS S.A. Adjud, referitoare la ajustarea tarifelor la
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activitatea de colectare, transport si depozitare a de eurilor menajere cu
rug mintea ca aprobarea noului tarif sa intre in vigoare începând cu data

de

01 aprilie 2008. De asemenea se face referire la preluarea Serviciului apa-canalepurare de c tre S.C. CUP S.A. Foc ani.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- eu nu sunt de acord ca in
urma preluarii activitatii S.C. URBIS S.A. de catre S.C. CUP S.A. Focsani,
Consiliul Local Adud sa preia datoriile.
D-l. consilier Catana Ion- la momentul infiintarii, Serviciul apa-canal nu
avea nici o datorie. S.C. CUP S.A. Focsani care va prelua o parte din activitatile
S.C. URBIS S.A. ar trebui sa preia si o parte din datorii.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – parerea mea este ca
S.C. CUP. S.A. ar trebui sa preia jumatate din aceste datorii.
D-l. consilier Stegaru Neculai – S.C. CUP S.A. va prelua si Serviciul de
salubritate?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – nu, S.C. CUP S.A.
Focsani va fi operator regional Vrancea doar pentru apa-canal-epurare. In viitor
va fi un operator regional si pentru salubritate. Deocamdata, la Adjud, ramane
operator la salubritate S.C. URBIS S.A.. La Marasesti si Panciu operator la
salubritate este IGO.
D-na

aradici

tefania – secretarul municipiului –

S.C. CUP S.A.

Focsani, ca si operator regional al serviciului apa-canal-epurare a luat nastere
ca urmare a infiintarii asociatiei de dezvoltare intercomunitara Vrancea.
D-l consilier Todera cu Cristinel Adrian – s-a discutat cu reprezentantii
S.C. CUP S.A. despre preluarea datoriilor?
D-l consilier Turcu Constantin presedinte de sedinta – avand in vedere ca
cei de la CUP Focsani preiau o activitate, apa-canal-epurare, ar trebui sa preia in
totalitate, atat activul cat si pasivul.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului –ca urmare a preluarii
unei partii din activitatea S.C. URBIS S.A. de catre CUP Focsani, pasivul nu ar
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trebui sa treaca la Consiliul Local. Jumatate din datorii sa ramana la S.C. URBIS
S.A. si jumatate sa fie preluate de CUP. Ar trebui chemat si CUP-ul la discutii.
D-l consilier Marin Gheorghe – debitele de la apa-canal ar trebui sa se
imparta pe ficare salariat in parte de la S.C. URBIS S.A.
D-l consilier Radu Dumitru – care este debitul total al S.C. URBIS. S.A.?
D-na Spataru Cerasela contabil S.C. URBIS S.A.- debitul total este de 8
miliarde lei, din care 7 miliarde la Electrica.
D-l. consilier Stegaru Neculai – debitele S.C. URBIS S.A. ar trebui
recuperate prin punere in executare silita a hotararilor judecatoresti.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – esecul activitatii S.C.
URBIS S.A. se datoreaza in principal lipsei dotarilor corespunzatoare (masini,
utilaje). CUP-ul va veni cu dotari corespunzatoare.
D-l consilier Todera cu Cristinel Adrian- s-a tolerat o activitate paguboasa
a S.C. URBIS S.A.. Trebuie sa facem in asa fel incat sa influentam CUP-ul sa preia
o parte din datorii. Trebuie facuta o adresa catre CUP in legatura cu acest punct
de vedere.
D-na aradici tefania – secretarul municipiului – Preluarea datiriilor S.C
URBIS S.A. de catre Consiliul Local ar fi o mare greseala, avand consecinte
negative asupra bugetului local si in consecinta asupra cetateanului.
D-l consilier Andronic Lenuta – S.C. URBIS S.A. trebuie sa realizeze un
plan de actiune pentru recuperarea datoriilor. De asemenea trebuie negociat cu
CUP-ul pentru a prelua o parte din datorii.
D-l Simionescu Dan director S.C. URBIS S.A. – vreau sa fac cateva
precizari, de la 1 ianuarie 2008 si pana in prezent gradul de incasare a datoriilor
este de 111%. Se cauta solutii pentru recuperarea datoriilor. Am apelat la o
societate de recuperare a datoriilor dar comisionul este foarte mare de peste 25%
din sumele recuperate. Intr-o asemenea situatie avantajele ar fi foarte mici. In
ceea ce priveste contractul de concesiune a serviciului apa-canal, o data cu
rezilierea acestuia, trebuie sa predam noului operator si bunurile de inventar:
masini, utilaje. De asemenea supun spre dezbatere modificarea programului S.C.

4

URBIS S.A. in sensul prelungirii acestuia pana la ora 22 si sa se lucreze si
sambata.
D-na aradici tefania – secretarul municipiului – in legatura cu bunurile
S.C. URBIS S.A., CUP-ul este obligat o data cu preluarea activitatii Serviciului
apa-canal sa preia si bunurile .
D-l. consilier Turcu Constantin presedinte de sedinta – discutiile ar trebui
incheiate. Sa se faca o adresa catre CUP in care sa se prezinte aceste opinii.
In continuare d-l Armencea Constantin – primarul municipiului prezinta
proiectul de hotarare privind ajustarea tarifului de salubritate.
Consilierii in unanimitate hotarasc ca acest proiect de hotarare sa fie supus
dezbaterii intr-o sedinta ordinara, pentru a putea fi avizat si in cadrul comisiei de
specilitate.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – la discutiile cu CUP-ul
vor participa: doi consilieri locali – d-l Stegaru Neculai si d-l Catana Ion ( acestia
au fost desemnati de ceilalti consilieri), din cadrul Primariei – primarul si
directorul economic si de la S.C. URBIS S.A., d-l Simionescu Dan, d-na Cerasela
Spataru si Chelaru Nicoleta. In incheiere dau citire adresei primite de la
Principele Radu care afirma ca va reveni in Adjud pe 26 octombrie 2008.
D-l consilier Turcu Constantin pre edintele de edin

- Daca nu mai sunt

alte discutii declar inchise lucrarile sedintei de indata a Consiliului local al
municipiului Adjud din data de 09 aprilie 2008.

PRE EDINTE DE EDIN

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,

Consilier: Turcu Constantin

aradici tefania
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