ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 28 martie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin

particip

extraordinara a Consiliului Local al

15 consilieri din totalul de 17, fiind astfel

întrunite condi iile prev zute de art. 45. alin. 3 din legea nr. 215/2001(republicata)
privind administra ia publica locala, care prevede ca hot rârile privind patrimoniul se
adopta cu votul a doua treimi din num rul total al consilierilor locali in func ie. Sunt
absen i d-nii consilieri Dasc lu Ioan si M rmureanu Florina.
edin a este deschis de d-l Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin
anun

care

prezen a si constat legalitatea acesteia.
Convocarea Consiliului Local s-a f cut in condi iile stabilite prin art. 39, alin. 3,

din Legea nr. 215/2001 (republicata) privind administra ia publica locala cu trei zile
înaintea edin ei prin dispozi ia primarului nr. 293 din 26 martie 2008 si s-a adus la
cuno tin a fiec rui consilier sub semn tur .
La edin

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

Diaconu Gelu – viceprimarul municipiului, d-na Saradici Stefania secretarul
municipiului.
Particip de asemenea ca invitat: dl. Simionescu Dan – director S.C. URBIS S.A. ,
Ana Maria Cantia – redactor Ziarul de Vrancea, juristul firmei S.C. SPEDITION UMB.
D-l consilier Todera cu Cristinel Adrian pre edintele de edin : – prezint
ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud, dup cum urmeaz :
1. Proiect de hot râre cu privire la aprobarea rectific rii bugetului local al
municipiului Adjud
Proiectul de hot râre este înso it de Expunere de motive
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Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
2. Proiect de hot râre privind modificarea HCL nr. 30/2008 de participare a
municipiului Adjud, cu capital la SC “CUP” Foc ani
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 indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investi ii: „Put Forat” pentru alimentarea cu apa a sediului Prim riei
municipiului Adjud
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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investi ii: „Put Forat” pentru alimentarea cu apa a sediului Stadionului
si a S lii de Sport a municipiului Adjud
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 cu privire la aprobarea desemn rii unui reprezentant al
municipiului Adjud in AGA din cadrul SC CUP SA Foc ani
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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investi ie: Reabilitare Cantina – Grup colar Agricol GH. Bal Adjud
Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investi ie: Alimentare cu gaze naturale Cantina - Grup Scolar Agricol
GH. Bals Adjud
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Proiectul de hot râre este înso it de expunere de motive
Ini iator – ing. Constantin Armencea – primar al municipiului Adjud
8. Discu ii privind reorganizarea SC URBIS SA Adjud
9. Diverse
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 cu men iunea ca edin a sa înceap cu punctul opt de pe ordinea de zi – discu ii
privind reorganizarea S.C. URBIS. S.A.

Cu 15 voturi „pentru” ordinea de zi este

aprobata.
Punctul opt al ordinii de zi - discu ii privind reorganizarea S.C. URBIS. S.A.
Are cuvântul d-l Simionescu Dan – director S.C. URBIS S.A.

care prezint

problemele discutate in cadrul edin ei AGA si apoi prezint situa ia societ ii. S.C.
URBIS S.A. a realizat in anul trecut un u or profit si se spera ca in perioada urm toare
situa ia sa fie la fel. Totul se refera la facturile emise. Din acest plus, banii prioritari s-au
dus c tre datorii. Având in vedere ca Consiliul local va fi ac ionar majoritar care este
p rerea dumneavoastr .
D-l. consilier Stan Lascar – propun sa se organizeze o întâlnire informala la care
sa participe Consiliul local si reprezentan ii S.C. URBIS S.A. pentru a discuta aceasta
problema si apoi sa ne întrunim in edin a de consiliu local
D-l. consilier Marin Gheorghe – eu propun sa se achizi ioneze un grup electrogen.
Ar fi necesar pentru municipiul Adjud.
D-l. consilier Ivan Gheorghe –întreab in ce consta aportul de capital de 51% al
Consiliului local.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului- r spunde ca autogunoiera
reprezint acest aport.
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului – precizeaz ca pe data de 21
martie in edin a ac ionarilor au existat re ineri care au influen at decizia din AGA.
Reprezentant S.C.

SPEDITION UMB – motivul pentru care nu s-a ajuns la

decizia finala s-a datorat faptului ca prin Hot rârea nr. 27 a Consiliului local s-a decis
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rezilierea contractului de concesiune. Noi nu putem fi de acord cui rezilierea contractului
f r

preluarea pasivului. Consiliul local ar trebui sa preia si mijloacele fixe. S.C. URBIS

S.A. a f cut intre timp ni te investi ii. Pentru continuarea producerii de apa potabila
corect ar fi ca Consiliul local sa preia si o parte din datorii. Acesta a fost motivul pentru
care nu am fost de acord cu rezilierea contractului. In acesta situa ie S.C. URBIS S.A. ar
r mâne f r obiect de activitate.
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – va contrazic. In anul 2001
Consiliul local a preluat totul de la zero. Toate datoriile au fost create de S.C. URBIS
S.A. când si-au f cut societatea, nu de Prim ria Adjud. S.C. URBIS S.A. nu va r mâne
f r obiect de activitate ci va r mâne pe serviciul salubritate si pe alte servicii auxiliare.
Acesta este punctul meu de vedere.
D-l. consilier Toderascu Cristinel presedinte de sedinta– eu cred ca ar trebui sa
supunem aten iei propunerea d-lui consilier Stan Lascar.
D-l. consilier Badiu Adrian – si eu sus in p rerea d-lui consilier Stan Lasc r.
D-na aradici tefania secretarul municipiului – Dau cuvântul d-lui jurist Manuel
Pascaru care va da citire hot rârii Consiliului local de reziliere
D-l Pascaru Manuel juristul Prim riei – hot rârea s-a justificat de faptul ca
operatorul nu mai avea licen . D citire Hot rârii Consiliului Local de reziliere.
D-l Simionescu Dan – director S.C. URBIS S.A. – doresc s fac câteva preciz ri,
este adev rat c la vremea respectiv

nu aveam licen

îns nu am f cut demersurile

necesare pentru c va veni un operator regional. Noi nu suntem în ilegalitate.
D-l Pascaru Manuel juristul Prim riei - precizez c contractul de delegare de
gestiune este prev zut faptul ca in cazul în care nu exist o licen

contractul se reziliaz .

Al doilea motiv pentru care a fost reziliat acest contract îl reprezint interesul public.
D-l. consilier Radu Dumitru – în ceea ce prive te pre ul la ap

în ultimii doi ani

acesta s-a tot majorat i în prezent ap tot nu avem. Oamenii sunt revolta i. Scuze sunt în
permanen .
D-l Simionescu Dan – director S.C. URBIS S.A. – v informez c în ultimii doi ani
nu a mai fost majorat pre ul apei.
D-l. consilier Todera cu Cristinel pre edinte de edin

– se supune la vot

propunerea d-l consilier Stan Lascar – s existe o discu ie legata de problema S.C.
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URBIS. S.A., intre reprezentan ii S.C. URBIS S.A., consilieri si conducerea Primariei . Cu
15 voturi “pentru” se aproba propunerea.
Punctul unu al ordinii de zi - Proiect de hot râre cu privire la aprobarea
rectific rii bugetului local al municipiului Adjud.
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hotarare. Acesti bani sunt necesari pentru finalizarea
Putului forat – pentru alimentare cu apa a sediului Primariei.
Se trece la discutii:
D-l. consilier Gheorghiu Virgil – de ce trebuie sa investim bani pentru putul de la
Primarie si noi nu avem apa in oras;
D-na Goian Daniela sef contabil Primarie – toate marile institutii au put separat.
Parerea mea este ca si aceasta institutie trebuie sa functioneze.
D-l. consilier Catana Ion – cu cat avem mai multe puturi independente in oras cu
atat consumul de apa va fi mai mic.
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu mai

sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare?
Cu 12 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (s-au abtinut d-nii consilieri Radu Dumitru,
Gherghiu Virgil si Ivan Gheorghe) devine Hotararea nr. 39

a Consiliului local al

municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 28 martie 2008.
Punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind modificarea HCL nr.
30/2008 de participare a municipiului Adjud, cu capital la SC “CUP” Foc ani
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hotarare
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. 40 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta extraordinara din 28 martie 2008.
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Punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investi ii: „Put Forat” pentru alimentarea cu apa a
sediului Prim riei municipiului Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
D-l. consilier Vilhem Lucian : intreaba – daca se face acest put forat la Primarie
va mai fi folosita si reteaua orasului
D-l Armencea Constantin primarul municipiului : da, cand va fi nevoie;
D-l. consilier Turcu Constantin: intreaba - la cati m s-a forat pentru acest put;
D-l Armencea Constantin primarul municipiului : s-a forat la 28 de m;
D-l. consilier Vilhem Lucian: parerea mea este ca daca toti isi vor face puturi
separate, se va intampla cu apa exact ce s-a intamplat si cu incalzirea orasului;
D-l Armencea Constantin primarul municipiului: va informez ca acest put este
deja aprobat dar trebuie forat mai mult fata de cat a fost prevazut initial;
D-l. consilier Radu Dumitru: in cazul in care toata lumea foreaza scade numarul
de consumatori si va creste pretul apei. Locatarii de la blocuri vor avea de suferit din
cauza pretului.
D-l. consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

–daca nu mai

sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare?
Cu 12 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (s-au abtinut d-nii consilieri Radu Dumitru,
Gherghiu Virgil si Ivan Gheorghe) devine Hotararea nr. 41

a Consiliului local al

municipiului Adjud in sedinta extraordinara din 28 martie 2008.
Punctul patru al ordinii de zi – Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investi ii: „Put Forat” pentru alimentarea cu apa a
sediului Stadionului si a S lii de Sport a municipiului Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hotarare.
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
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voturi „pentru” devine Hotararea nr. 42 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta extraordinara din 28 martie 2008.
Punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hot râre cu privire la aprobarea
desemn rii unui reprezentant al municipiului Adjud in AGA din cadrul SC CUP SA
Foc ani. D-l primar Constantin Armencea l-a propus pe d-l Podaru Gheorghe ca
reprezentant.
Se trece la discutii:
D-l consilier Radu Dumitru: parerea mea este ca ar trebui cautat un om de
specialitate care a lucrat in bransa.
D-l consilier Gheorghiu Virgil: eu il propun pe d-l consilier Radu Dumitru ca
reprezentant al municipiului Adjud in AGA;
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului- fiind vorba de doua propuneri,
votul va fi secret.
D-na Saradici Stefania secretarul municipiului – in urma votului secret a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Adjud in AGA in cadrul SC CUP SA Focsani,
d-l Podaru Gheorghe cu 9 voturi „pentru”.
Punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investi ie: Reabilitare Cantina – Grup colar Agricol
GH. Bal Adjud
Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hotarare.
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. 44 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta extraordinara din 28 martie 2008.
Punctul sapte al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investi ie: Alimentare cu gaze naturale Cantina Grup Scolar Agricol GH. Bals Adjud
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Are cuvantul d-l Armencea Constantin primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si proiectul de hotarare.
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. 45 a Consiliului local al municipiului Adjud in
sedinta extraordinara din 28 martie 2008.
„Diverse”
D-l. consilier Stan Lascar – pune in discutie problema ciorilor din parcul
municipal;
D-l Armencea Constantin primarul municipiului – cand vom achizitiona masina
vom rezolva si aceasta problema;
D-l. consilier Radu Dumitru – propune inlocuirea europubelelor disparute de pe
str. Republicii;
D-l Diaconu Gelu viceprimarul municipiului – saptamana viitoare vom rezolva
aceasta problema;
D-l. consilier Stan Lascar – propune imprejmuirea rampei de gunoi pentru ca
acesta sa nu se mai imprastie;
D-l Diaconu Gelu viceprimarul municipiului – informeaza ca rampa de gunoi este
deja imprejmuita;
D-l consilier Toderascu Cristinel Adrian pre edintele de edin

- Daca nu mai

sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei de extraordinare a Consiliului local al
municipiului Adjud din data de 28 martie 2008.
PRE EDINTE DE EDIN

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,

Consilier: Toderascu Cristinel Adrian

aradici tefania
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