ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 24 martie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin

particip

de îndat

a Consiliului Local al

11 consilieri din totalul de 17, fiind astfel

întrunite condi iile prev zute de art. 45. din legea nr. 215/2001(republicata) privind
administra ia publica locala. Sunt absen i d-nii consilieri Andronic Lenu a, Badiu Adrian,
Ivan Gheorghe, M rmureanu Florina, Trif Sorin si Dasc lu Ioan.
edin a de îndat a Consiliului Local a fost convocata prin Dispozi ia nr. 240 din
20 martie 2008, convocarea consilierilor a fost f cut telefonic.
La edin

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

Diaconu Gelu – viceprimarul municipiului, d-na Saradici Stefania – secretara
municipiului.
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin : – prezint
ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud, dup cum urmeaz :
1. Proiect de hot râre privind transmiterea in folosin a gratuita a terenului in
suprafa

de 1155 mp. situat pe str. T. Vladimirescu, pe durata realiz rii obiectivului de

investi ie „ Gr dini a nr. 2”, c tre Inspectoratul colar Jude ean Vrancea.
Proiectul de hot râre este înso it de Expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
2. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului local al municipiului Adjud.
Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
3. Proiect de hot râre privind aprobarea Programului pentru desf urarea zilelor
ora ului.

Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
4. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin

pentru perioada

aprilie - martie 2008
Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
5. Proiect de hot râre privind aprobarea construirii Clubului Copiilor Adjud pe
terenul in suprafa a de 5081 mp, situat in Adjud, str. Teiului, nr. 20
Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
6. Proiect de hot râre privind atragerea in intravilan a unor suprafe e de teren
aflate in extravilanul municipiului Adjud.
Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud

D-l consilier Todera cu Cristinel Adrian pre edintele de edin

- conform art.43

din Legea 215/2001 privind administra ia publica locala, supune spre aprobare ordinea
de zi a edin ei Consiliului Local din data de 24 martie 2008. Cu 11 voturi „pentru”
ordinea de zi este aprobata.
Punctul unu al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind transmiterea in folosin a
gratuita a terenului in suprafa a de 1155 mp. situat pe str. T. Vladimirescu, pe durata
realiz rii obiectivului de investi ie „ Gr dini a nr. 2”, c tre Inspectoratul colar Jude ean
Vrancea.
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hot râre.
Se trece la discu ii: nu sunt

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

–daca nu sunt

discu ii, supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru proiectul de hot râre? Cu 11
voturi „pentru” devine Hotararea nr. 33 a Consiliului local al municipiului Adjud in
edin a de îndat din 24 martie 2008.
Punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului
local al municipiului Adjud
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hot râre.
Se trece la discu ii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu sunt

discu ii, supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru proiectul de hot râre? Cu 11
voturi „pentru” devine Hot rârea nr. 34 a Consiliului local al municipiului Adjud in
edin a de îndat din 24 martie 2008.
Punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea Programului
pentru desf urarea zilelor ora ului.
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hot râre.
Se trece la discu ii: nu sunt
D-l. consilier Todera cu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu sunt

discu ii, supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru proiectul de hot râre? Cu 11
voturi „pentru” devine Hot rârea nr. 35 a Consiliului local al municipiului Adjud in
edin a de îndat din 24 martie 2008.
Punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui
de edin a pentru perioada aprilie - martie 2008
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hot râre.
Se trece la discu ii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu sunt

discu ii, supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru proiectul de hot râre? Cu 11

voturi „pentru” devine Hot rârea nr. 36 a Consiliului local al municipiului Adjud in
edin a de îndat din 24 martie 2008.
Punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea construirii
Clubului Copiilor Adjud pe terenul in suprafa a de 5081 mp, situat in Adjud, str. Teiului,
nr. 20
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hot râre.
Se trece la discu ii: nu sunt
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu sunt

discu ii, supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru proiectul de hot râre? Cu 11
voturi „pentru” devine Hot rârea nr. 37 a Consiliului local al municipiului Adjud in
edin a de îndat din 24 martie 2008.
Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind atragerea in intravilan a
unor suprafe e de teren aflate in extravilanul municipiului Adjud.
Are cuvântul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hot râre.
Se trece la discu ii: nu sunt
D-l. consilier Todera cu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu sunt

discu ii, supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru proiectul de hot râre? Cu 11
voturi „pentru” devine Hot rârea nr. 38 a Consiliului local al municipiului Adjud in
edin a de îndat din 24 martie 2008.
„Diverse”
D-l. consilier Vilhem Lucian – propune asfaltarea str zii 1 Mai daca sunt perspective.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – se fac demersurile necesare pentru
rezolvarea problemei in acest an.
D-l. consilier Marin Gheorghe – ridica problema circula iei ma inilor de mare tonaj
pe str. 1 Decembrie 1918 - oamenii se plâng ca le sunt avariate casele;
D-l. consilier Gheorghiu Virgil – in urma repara iilor f cute la Scoala nr. 3 s-a
folosit terenul de sport si trebuie reasfaltat, va rog ca la viitoarea rectificare de buget
sa se ia in considerare si aceasta cerere;

D-l. consilier Stan Lascar – ridica problema spatiilor verzi care sunt ocupate de
chio curi si tarabe;
D-l. consilier Popa Mircea – iluminatul strada este o problema, ar trebui schimbate
becurile arse;
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – cei de la Electrica nu ne mai dau
ma ina, avem documenta ia necesara pentru achizi ionarea unei ma ini si apoi vom
rezolva aceasta problema.
D-l consilier Todera cu Cristinel Adrian pre edintele de edin

– daca alte

probleme nu mai sunt de discutat la ordinea de zi , declar închise lucr rile edin ei de
îndat a Consiliului local al municipiului Adjud din data de 24 martie 2008.
PRE EDINTE DE EDIN

,

Consilier: Todera cu Cristinel Adrian

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,
aradici tefania

