PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 17.06.2014
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. 214 din 13.06.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 10 consilieri din cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza
domnul Matei Gheorghe, domnul Matei Laurentiu, domnul Marcut Ion, domnul Motoiu Neculai si domnul
Roscan Ion.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare de consiliu local din 12.06.2014 – 8 voturi pentru
( se abtin d-l Motoiu si d-l Oprea, deoarece au lipsit).
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 aprobarea „Ghidului solicitantului pentru ajutoare financiare acordate
lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul 2014”.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. 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
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 10 voturi pentru.
D-l Primar: Inainte de a incepe discutiile, tin sa va precizez ca am reintrodus aceste doua proiecte de
hotarare, deoarece am considerat ca nu v-ati dat seama de importanta lor in momentul in care majoritatea nu a
fost de acord cu aprobarea acestora.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea „Ghidului solicitantului pentru ajutoare financiare acordate
lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul 2014”.
D-l Primar: Repartizarea acestei sume catre unitatile de cult este cuprinsa si aprobata in bugetul local de
venituri si cheltuieli pe anul 2014, nu am nimic impotriva daca pe viitor nu doriti sa finantam unitatile de cult din
localitatea noastra.
D-l Primar: Sunt propusi pentru lucrari de modernizare a Bisericii Ortodoxe Boistea (lucrari de pardoseli
cu granit) si pentru lucrari de zugraveli interioare, instalatii termice si tamplarie termopan pentru Biserica
Romano-Catolica Pralea, si nu sunt pomeni electorale, lacasurile de cult sunt ale noastre, ale comunei Caiuti.
D-l Vatamanu: Eu unul sunt de acord daca este vorba de finantari pentru cultura sau culte.
D-l Vranceanu: Anul trecut am dat 40.000 lei pentru Biserica Romano-Catolica Pralea, anul acesta ii
finantam din nou?
D-l Primar: Da, aceste fonduri le sunt necesare pentru a finaliza lucrarile de modernizare. Daca s-ar aloca
cate putini bani la fiecare parohie, nu s-ar putea realiza lucrari mai costisitoare.
D-l Ciubotaru: Am inteles ca preotii din comuna ar fi facut o intelegere cu privire la finantarea anuala
pentru una, maximum doua unitati de cult.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi pentru.
2. 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 Primar: Pentru perioada 2014 - 2020 suntem prinsi intr-un grafic de lucrari cu 1.800.000 euro.
Suntem singura comuna din judet care a aprobat actionariatul la SC C.R.A.B. SA, iar delegarea
serviciului apa si canalizare catre acestia, nu.
Indiferent daca delegam sau nu serviciul, pretul/mc tot va creste, deoarece ANRSC decide in functie
de cheltuieli.
Pretul mediu la SC CRAB SA este de 6.4 lei/mc fara canalizare., iar prin ANRSC se va ajunge la 5
lei/mc fara TVA.
Pretul ca pretul, dar problema este legata de investitiile ce se pierd in satele de peste apa, in principiu,
daca nu se vrea a se vota proiectul.
Daca nu suntem echilibrati, nu mai introducem pe ordinea de zi acest proiect, nu putem sa ne batem
joc de niste oameni. Este o investitie pe termen lung.
D-l Durlan: Vorbim despre finantare sau despre delegare?
D-l Primar: Nu se pot face finantari fara delegare.
D-l Durlan: Atunci, ei stabilesc pretul. Aceasta situatie a fost si la Stefan cel Mare si la Onesti.
D-l Primar: Pretul se va alinia in functie de ce stabileste ANRSC, chiar daca delegam sau nu serviciul.
D-l Durlan: Dupa 10 ani, comuna Stefan cel Mare se chinuie sa scape dei ei deoarece au probleme.
D-l Motoiu: Lucrarile de intretinere vor fi asigurate de ei?
D-l Primar: Da, din momentul preluarii serviciului.
D-l Motoiu: Noi nu avem bani sa intretinem statia de canalizare.
D-l Primar: Serviciul de apa este la pamant.
D-l Vranceanu: La Onesti, au fost convocati cetatenii, s-au tinut patru sedinte.
D-l Vranceanu: Domnul Fantana a spus ca SC CRAB SA nu are autorizatie de functionare.
D-l Vatamanu: Eu nu cred in folosurile acestea mari. Ei isi fac salariile mari pe spatele oamenilor.
Noi, consilierii locali ce rol mai avem?
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 7 voturi pentru, 2 (doua) abtineri- d-l
Vranceanu si d-l Durlan si 1 vot impotriva (d-l Vatamanu).
Nefiind cumulat numarul de voturi necesar aprobarii, prezentul proiect de hotarare nu se va
transforma in hotarare de consiliu local.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Antoniu Constantin Valeriu declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 17.06.2014:
1. HCL nr. 43/17.06.2014 privind aprobarea „Ghidului solicitantului pentru ajutoare financiare
acordate lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul 2014”.
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