ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 23 ianuarie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin

extraordinara a Consiliului Local al

particip 15 din cei 17 consilieri în func ie – membri ai

Consiliul Local al municipiului Adjud. Sunt absen i d-nii consilieri Mircea Popa si Enache
Veta.
Sedinta extraordinara a Consiliului Local a fost convocata prin prin Dispozitia nr.
16 din 21 ianuarie 2008, invitatia fiind inaintata cconsilierilor pe lista, cu semnatura.
La edin

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

Diaconu Gelu – viceprimarul municipiului, d-na Saradici Stefania, secretarul
municipiului.
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

- supune la vot

aprobarea Procesului verbal din data de 20 decembrie 2007. Cu 15 voturi „pentru”
acesta a fost aprobat.
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin : – prezinta
ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud, dup cum urmeaz :
1. Informarea privind structura actionariatului S.C. URBIS S.A.;
2. Situatia contractelor de prestari servicii de salubrizare cu Scoala nr. 4 si
celelalte scoli arondate din punct de vedere financiar la scoala nr. 4 Adjud;
3. Informare privind viitorul serviciului de apa – canal;
4. Analiza privind oportunitatea preluarii serviciului de salubritate stradala de
catre S.C. URBIS S.A.
5. Propunerea de modificare a Regulamentului de salubrizare a municipiului
Adjud, conform Regulamentului cadru al Serviciului de salubrizare a localitatilor
aprobat prin Ordinul 110/2007 emis de catre ANRSC;
6. Urgentarea infiintarii Asociatiilor de proprietari:
7. Diverse;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii numelui de „Angela Burlacu
Gheorghiu” Scolii cu clasele I_VIII, nr. 3 Adjud;
9. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii din partea d-lui Luca Ion:
10. Adresa inaintata de S.C. Tehnostrade S.R.L.
D-l consilier Toderaascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

- conform art.43

din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, supune spre aprobare ordinea
de zi a sedintei de astazi. Cu 15 voturi „ pentru” ordinea e zi este aprobata.
La propunerea d-lui primar Armencea Constantin, se vor discuta mai intai punctele
opt, noua si zece de pe ordinea de zi.
Punctul opt al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii
numelui de „Angela Burlacu Gheorghiu” Scolii cu clasele I_VIII, nr. 3 Adjud
Are cuvantul d-l consilier Gheorghiu Virgil pentru a prezenta Expunerea de motive
si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
D-l consilier Turcu Constantin: din cate stiu eu persoanelor in viata nu li se
foloseste numele pentru a fi atribuit unei scoli. Angela Burlacu Gheorghiu nu a facut
nimic pentru orasul Adjud. Nu mi se pare corect ca numele ei sa fie atribuit Scolii nr. 3.
D-na Saradici Stefania – secretarul municipiului: nu exista nici o reglementare
care sa prevada ca numele unei persoane in viata nu poate fi atribuit unei institutii. D-na
Angela Burlacu Gheorghiu este cetatean de onoare al orasului Adjud si er fi corect ca
scoala nr. 3 sa-i poarte numele.
D-na consilier Andronic Lenuta – in general cand se dau aceste denumiri se tine
cont de parerea tuturor: a parintilor, a cadrelor didactice, a elevilor. Acestia probabil ca
au considerat ca asa este bine. Trebuie sa raspundem acestei cerinte.
D-l consilier Stegaru Neculai- Angela Burlacu Gheorghiu este o valoare pentru
Romania. Eu cred ca este bine ca numele ei sa fie atribuit Scolii nr. 3.
D-l consilier Stan Lascar- si eu sunt de acord cu atribuirea numelui. Angela
Burlacu Gheorghiu este legata de orasul Adjud, a facut studiul aici, este oportuna
atribuirea numelui Scolii nr. 3.
D-l consilier Toderaascu Cristinel Adrian pre edintele de edin - eu cred ca
atribuirea numelui Angelei Burlacu Gheorghiu scolii nr. 3 este un castig de imagine.

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

–daca nu mai

sunt alte discutii supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de
hotarare? Cu 14 voturi „pentru” si o „abtinere” (s-a abtinut d-l consilier Turcu
Constantin) devine Hotararea nr. 1 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta
extraordinara din 23 ianuarie 2008.
Punctul noua al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii
din partea d-lui Luca Ion
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare – bunul donat conform ofertei de donatie
este un autoturism marca ARO 244.
Se trece la discutii:
D-l consilier Vilhem Lucian: toate taxele acestei masini sunt achitate la zi?
D-l Armencea Constantin: da sunt achitate la zi dar metodologia notariala cere
asa
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu mai

sunt alte discutii supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de
hotarare? Cu 15 voturi „pentru” devine Hotararea nr. 2

a Consiliului local al

municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 23 ianuarie 2008.
Punctul zece al ordinii de zi- D-l Armencea Constantin da citire adresei inaintata
de S.C. Tehnostrade S.R.L., cu sediul in municipiul Bacau prin care se solicita aprobarea
amenajarii unei ferme piscicole pe terenul neproductiv in suprafata de 52 ha, ca urmare
a exploatarii acestuia ca groapa de imprumut, conform contractului de concesiune
47/25.06.2007, incheiat cu Consiliul Local Adjud.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian 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. 3 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta extraordinara din 23 ianuarie 2008.

Punctele unu , doi, trei, patru - Informarea privind structura actionariatului S.C.
URBIS S.A.;
D-l Simionescu Dan director al societatii SC URBIS S.A. prezinta structura
societatii incepand cu anul 2002 , anul infiintarii societatii si pana in prezent. In anul
2003 actionarul principal a fost Consiliul Local cu o cota de 96%, in anul 2006
actionarul principal a fost Sc Spedition cu o cota de 52,13%. In acest moment Consiliul
Local este actionar minoritar. In viitor cel mai bine ar fi o administrare prin consiliul de
administratie. In prezent dotarile SC URBIS sunt minime si nu pot oferi servicii de
calitate. S-a decis achizitionarea unei autogunoiere care sa faca salubrizarea generala
vis a vis de europubele. Pana in luna martie se spera sa se aduca europubele pe toata
raza Adjudului. S-a discutat ca in viitor Consiliul Local sa devina majoritar pe capital
gunoier. In ceea ce priveste serviciile de alimentare cu apa si canalizare se va infiinta un
operator regional.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – la nivelul Primariei vor fi luate
in viitor anumite decizii. Avem de parcurs cateva etape:
a. Infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara
b. Infiintarea operatorului regional
c. Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.
D-l consilier Stegaru Neculai – acest operator regional se va ocupa numai de apa
si canalizare?
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- in prezent da. Poate in cinci,
sase ani va aparea un operator regional si pentru salubrizare.
D-l consilier Stegaru Neculai- va fi o lupta pe viata si pe moarte intre apa,
salubrizare si canal. Aceste servicii nu ar trebui despartite.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- daca va veni acest operator
zonal va lua totul de la zero dar creantele trebuie sa le plateasc Urbisul
D-l consilier Stegaru Neculai- Poate acest operator zonal este binevenit. Sunt
avantaje si dezavantaje.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- Fiind in programul pilot
Vrancea nu mai are castig de cauza in alt proiect. O sa fie aport de capital la operatorul
regional.

D-l consilier Turcu Constantin – nu ar trebui sa ne incante acest lucru. Aparitia
acestui operator regional nu mi se pare un lucru curat.
D-na Racovita Gabriela- este obligatorie infiintarea operatorului regional. Nu
putem accesa acest proiect fara asociatia de dezvoltare si fara operatorul regional. Avem
un proiect in faza de masterplan. Fondurile sunt alocate pentru acest proiect. In anul
2009 vor incepe lucrarile. Avem toate avizele, au fost acceptate toate propunerile.
D-l consilier Trif Sorin –Toti vrem repede si bine. Acest program piloteste o sansa
pentru municipiul Adjud indiferent cat va dura. Cu fondurile pe care le avem noi nu
putem face ce ofera acest program. Referitor la problema Urbisului cu salubrizarea, ar
trebui extinsa aria si la Burcioaia, Siscani si Adjudu-Vechi.
D-l consilier Stan Lascar – nu ar trebui privit cu suspiciune acest program. Pe
viitor alimentarea cu apa se va imbunatati.
D-na consilier Andronic Lenuta – referitor la acest proiect eu cred ca este
binevenit chiar daca va dura mult si va presupune un volum mare de munca.
D-l consilier Radu Dumitru- sunt de acord cu acest proiect. Dar ce facem in
momentul de fata, s-au distrus centralele de apartament din cauza apei. Canalizarile sunt
distruse. Ar trebui gasita o solutie. In legatura cu asociatiile de proprietari nu s-a luat
nici o masura. Pe casa scarii nu se poate intra din cauza mirosului. Eu sunt de acord cu
aceasta propunere dar ce facem acum.
D-l consilier Turcu Constantin- nu cred ca este cineva care sa nu fie de acord cu
aceasta investietie. Punctul meu de vedere a fost personal. Acest proiect ar trebui facut
cat mai repede.
D-l consilier Stegaru Neculai- operatorul regional este al asociatiei de dezvoltare
intercomunitara nu este un operator privat. Nu trebuie sa avem temeri. Menirea acestui
program este sa asigure dezvoltarea.
D-l consilier Marin Gheorghe- la aceasta asociatie care se infiinteaza fiecare
consiliu va veni cu o contributie baneasca.
D-l consilier Stan Lascar – orice proiect accesat are intre 0-20% contributie a
consiliului Local
D-l consilier Catana Ion – avem salubrizarea domeniului privat si salubrizarea
domeniului public. Ar trebui sa vedem cui incredintam aceste servicii. Orasul este mic si

cele doua servicii ar trebui unificate. Pentru moment sunt multe probleme. In ceea ce
priveste asociatiile de proprietari in momentul de fata oamenii nu vor sa se constituie.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – pe oameni nu-i intereseaza
asocierea.
D-l consilier Stegaru Neculai – e grav ca lumea si-a pierdut increderea.
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– problema

subsolurilor este grava. Ar trebui gasite solutii.
D-l consilier Marmureanu Florina – nu exista o forma legala ca locatarii sa fie
obligati sa-si refaca subsolurile.
D-na consilier Andronic Lenuta – eu stau intr-un bloc cu subsolul inundat. Am
apelat la societatea care presteaza servicii si desi locatarii vor sa plateasca nu ni s-a
prestat acest serviciu.
D-l Simionescu Dan – incepand cu luna ianuarie avem instalatori pregatiti dar
trebuie achitata contravaloarea reparatiei.
D-l consilier Radu Dumitru – s-a inteles gresit, aceasta problema nu este din cauza
locatarilor ci din cauza ca nu curge apa.
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin - daca nu mai
sunt alte discutii trecem la:
Punctul doi al ordinii de zi - Situatia contractelor de prestari servicii de salubrizare
cu Scoala nr. 4 si celelalte scoli arondate din punct de vedere financiar la scoala nr. 4
Adjud;
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – din discutiile purtate am inteles
ca Urbisul nu aduna gunoiul din jurul scolilor. Se va face din nou contractul cu Urbisul
dar factura va fi facuta pe cantitate ridicata.
Punctul cinci al ordinii de zi - Propunerea de modificare a Regulamentului de
salubrizare a municipiului Adjud, conform Regulamentului cadru al Serviciului de
salubrizare a localitatilor aprobat prin Ordinul 110/2007 emis de catre ANRSC- acest
punct se amana pentru sedinta ordinara.
Diverse:

D-l consilier Stan Lascar: va informez ca in perioada 16-20 ianuarie doi elevi ai
Liceului Emil Botta au reprezantat liceul la parlamentul European de la Strasburg.
D-l consilier Gheorghiu Virgil –D-na Angela Burlacu Gheorghiu va veni in orasul
Adjud in perioada 7-9 februarie.
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 23 ianuarie 2008.
PRE EDINTE DE EDIN

,

Consilier: Toderascu Cristinel Adrian

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania

