PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 30.06.2014
Astazi, data de mai sus are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Caiuti,
judetul Bacau. Sedinta extraordinara a fost convocata in baza dispozitiei nr. 220 din 25.06.2014 a
domnului primar.
La sedinta participa 14 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza
domnul Florea Constantin.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
catre Operatorul Regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si aprobarea Listei bunurilor
aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte:
*2. „Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii investitiei „Construire baza sportiva”,
sat Caiuti, comuna Caiuti”.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
* 3. „Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finantarea unor
obiective de investitii”.
- initiator: domnul primar Durlan Iulian
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 14 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare catre Operatorul Regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si
aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare care
vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare.
D-l Lungu: Consider ca este corect ca in momentul in care se modifica pretul
apei/mc sa se solicite avizul Consiliului local Caiuti.
D-l Primar: „Comuna Caiuti” se obliga sa plateasca apa pluviala. Din momentul
in care delegam serviciul de alimentare cu apa si de canalizare catre operatorul regional SC
C.R.A.B. SA, investitiile vor fi efectuate de catre acestia, noi nu vom putea obtine
autorizatie pentru canalizare, de exemplu.
D-l Primar: Este obligatia fiecarui cetatean care are apa sa se branseze si la
canalizare.
D-l Roscan: Sunt persoane care au fose septice autorizate.
D-l Lungu: Nu exista firma care sa nu vrea profit. Prin aceasta clauza, vom putea
oarecum controla pretul.
D-l Primar: Va voi spune parerea mea personala cu privire la delegarea serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare dupa ce va veti exprima votul deoarece, nu doresc sa va
influentez intr-un fel sau altul.

Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi pentru si 2 (doua) abtineri
(d-l Roscan si d-l Vranceanu).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii investitiei „Construire baza
sportiva”,sat Caiuti, comuna Caiuti.
D-l Primar: In partea scrisa s-au trecut anumite cantitati de lucrari care nu au fost trecute in devizul
financiar. Este vorba despre majorarea valorii investitiei cu suma de 45468. 94 lei fara TVA .
D-l Lungu : Cine a gresit?
D-l Primar: Proiectantul.
D-l Lungu: Am inteles ca sunt Primarii care au dat banii inapoi pe astfel de lucrari. Ce se intampla
cand vine un control din partea Camerei de Conturi, cui i se va imputa?
D-l Primar: Se va remedia aceasta situatie. Dupa ce se va aproba aceasta hotarare, se va intocmi un
act aditional la contractul de lucrari incheiat cu SC Vimpex SRL.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si 1(o) abtinere (d-l
Marcut).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finantarea
unor obiective de investitii.
D-l Primar: Se vor aloca 200.000 lei pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum de
exploatare fosta liniuta CF Caiuti-Pralea” si 300.000 lei pentru obiectivul de investitie
„Modernizare DC 119 Caiuti-sat”.
D-l Roscan: Cand s-a aprobat proiectul, s-a spus ca sunt finantari nerambursabile.
D-l Primar: Da, 70% sunt nerambursabile, banii se vor recupera, dar trebuie sa fie in cont.
D-l Roscan: In ce stadiu este proiectul de „Modernizare drum de exploatare fosta liniuta CF
Caiuti-Pralea”?
D-l Primar: Nu s-au inceput lucrarile.
D-l Lungu: 3 miliarde e suma care ne trebuie, dobanzile sunt in afara.
D-l Marcut: Cu ce giram?
D-l Primar: Cu bugetul local.
D-l Primar: Ca urmare a hotararii se va gasi o banca care sa finanteze, se intocmeste documentatia
pentru avizare de catre Ministerul finantelor publice.
D-l Lungu: Sunt probleme cu scurgerea apei la Padure Gelu.
D-l Primar: Mai exista o varianta de a acoperi cheltuielile, sunt promisiuni de la Bacau pentru o
rectificare.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru si 3 (trei) abtineri
(d-l Marcut, d-l Vranceanu si d-l Matei Laurentiu).
D-l Matei Laurentiu : Nu sunt de acord cu investitiile noi, doar cu cele aflate in derulare.
D-l Primar : Daca punem in balanta ca nu ne putem autoriza si obtine investitiile, santul pana
la Trotus la canalizare se stie ca trebuie facut si multe alte lucrari, putem spune ca este benefica
delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul Regional SC Compania
Regionala de Apa Bacau SA .
D-l Marcut: Este necesara extinderea canalizarii in Caiuti-sat.

D-l Primar: Prioritate au satele care nu au deloca serviciu apa-canalizare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Antoniu Constantin Valeriu declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 30.06.2014:
1. HCL nr. 44/30.06.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare catre Operatorul Regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si
aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare care
vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare.
2. HCL nr. 45/30.06.2014 privind aprobarea majorarii valorii investitiei „Construire
baza sportiva”,sat Caiuti, comuna Caiuti.
3. HCL nr. 46/30.06.2014 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru
finantarea unor obiective de investitii.
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