ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIŢA
NR. 2277 DIN 30 IUNIE 2014

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 iunie 2014 în cadrul şedinţei ordinare
a Consiliului local al comunei Obrejiţa

Consiliul local al comunei Obrejiţa a fost convocat în şedinţă ordinară prin
Dispoziţia primarului comunei Obrejiţa nr. 116 din 24 iunie 2014 cu respectarea
prevederilor legale.
Şedinţa de consiliu local s-a desfăşurat la sediul Primăriei comunei Obrejiţa, în
sala de şedinţe.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali din totalul de 11 cât
constituie consiliul local. Doamna consilier local Alexi Mirela Mariana sosește la
lucrările ședințe la ora 09.15 după începerea ședinței de consiliu local.
La lucrările şedinţei ordinare participă domnul primar Pardos Nicu, doamna
Mișu Iuliana Marinela, secretar al comunei.
Domnul Anica Gabi Laurențiu, preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi după
cum urmează:
I.
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei mixte în vederea verificării
contoarelor de apă ale utilizatorilor racordaţi la Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a
comunei Obrejiţa
Iniţiator: primar, Pardos Nicu
II.
ÎNTREBĂRI, RAPOARTE, INFORMĂRI
1.
Informarea Consiliului local al comunei Obrejița cu privire la Hotărârea
Consiliului local nr. 6 din data de 25.01.2007 privind renunțarea de către SC ORION
SRL la contractul de concesiune a bălții secătuite în mod natural în suprafață de 11.300
mp situată în comuna Obrejița.
Domnul Anica Gabi Laurențiu, preşedinte de şedinţă , supune la vot ordinea de zi
fiind aprobată cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
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Domnul Anica Gabi Laurențiu, preşedinte de şedinţă, supune la vot procesul
verbal al şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2014 care este aprobat cu un număr
de 10 voturi din 10 voturi exprimate.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
organizarea comisiei mixte în vederea verificării contoarelor de apă ale utilizatorilor
racordaţi la Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei Obrejiţa
Domnul primar Pardos Nicu afirmă că în urma citirii apometrelor pe teren s-au
constatat defecțiuni la apometre și a considerat necesar constituirea unei astfel de
comisii.
Doamna Racovițeanu Adriana, consilier local afirmă că trebuie afișate anunțuri la
magazinele din localitate cu privire la perioadă la în care se realizează aceste verificări.
Domnul Feraru Vasile, consilier local afirmă că această comisie trebuie să fie
însoțită de polițiști.
Domnul Iliescu Costică Lucel, consilier local afirmă că numai în cazul
persoanelor recalcitrante se impune prezența poliției.
Domnul Necula Ionel, consilier local afirmă că această comisie trebuie să aducă
la cunoștința cetăț enilor și consecințele în cazul în care cetățeanul nu îți plătește taxa
pentru apa potabilă consumată.
Domnul Iliescu Costică Lucel, consilier local afirmă că în momentul în care se
găsește o neregulă la apometrele de apă trebuie informat înscris cetățea nul și trebuie
menționat și măsurile care se vor lua în situația în care nu se conformează.
Domnul Anica Gabi Laurențiu, președinte de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu un număr de 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Lalu
Valentin), 1 abținere ( dl. Anița-Enache Adrian).
Domnul Lalu Valentin, consilier local dorește să își motiveze votul său.
Dumnealui afirmă că a votat împotrivă la acest proiect de hotărâre pentru că cetățenilor
în comună o să li se comunice de către domnul primar că domnii consilierii au hotărât
verificarea apometrelor.
Domnul Anița-Enache Adrian, consilier local afirmă că a s-a abținut la acest
proiect de hotărâre pentru că și comisia numită în 2011 nu a făcut nimic în acest sens și
nu s-a luat nici o măsură.
Se trece la punctul II.1 de pe ordinea zi.
Domnul Anica Gabi Laurențiu, preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului
primar în vederea prezentării informării de pe ordinea de zi.
Domnul primar Pardos Nicu afirmă că prin Hotărârea Consiliului local nr. 6/2007
s-a aprobat renunțarea de către SC ORION SRL la contractul de concesiune a bălții
secătuite în mod natural în suprafață de 11.300 mp situată în c omuna Obrejița contra
sumei de 50 milioane lei. Dumnealui afirmă că este vorba de balta din punctul Gura
Vadului.
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Acesta afirmă că domnul Vasile Manolache, administrator la SC ORION SRL a
plătit redevența concesionarii la comuna Tîmboești în sumă de 10 milioane iar apoi a
fost de acord cu renunțarea la contractul de concesionare contra sumei de 50 milioane
lei.
Domnul primar Pardos Nicu afirmă că a făcut un studiu al bălții din care a
rezultat că balta nu ține apa și din acest motiv nu a mai plătit suma de 50 milioane către
SC ORION SRL.
Domnul Anița-Enache Adrian consilier local propune să se facă plata către SC
ORION SRL și să se înceapă decolmatarea bălții cu utilaje proprii și cu ajutorul
cetățenilor din comună. Dumnealui susține că nu s -a făcut un studiu valabil al bălții.
Domnul Necula Ionel, consilier local afirmă că balta respectivă nu se face fără
un miliard de lei.
Domnul Iliescu Costică Lucel, consilier local, afirmă că se poate face și mult și
cu bani puțini nu numai invers.
Domnul Lalu Valentin, consilier local, afirmă că dacă erau alegeri locale în acest
an se asfalta jumătate din comună. Dumnealui afirmă că începând cu anul viitor nu mai
votează bugetul pentru că și acum sunt fonduri pentru asfaltare și domnul primar refuză
asfaltarea.
Domnul primar Pardos Nicu afirmă că nu a continuat asfaltarea până în
momentul acesta întrucât trebuie să se consulte cu inspectorii de la Curtea de Conturi
dacă se mai poate încheia al treilea act adițional la contractul inițial.
Domnul Lalu Valentin, consilier local, întreabă ce se întâmplă cu GAL-ul. De ce
nu se asfaltează Strada Școlii.
Domnul primar Pardos Nicu îi răspunde acestuia că a durat mult procedura de
achiziție publică și urmează să se asfalteze. Dumnealui afirmă că s -a găsit o firmă din
Râmnicu-Sărat care are stație proprie de asfaltare. Aceiași firmă o să asfalteze și în
comunele Slobozia Bradului, Podgoria, Urechești.
Nemaifiind nici un punct de ordinea de zi domnul Anica Gabi Laurențiu
președinte de ședință declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Anica Gabi Laurențiu

Secretar al comunei,
Mișu Iuliana Marinela

3

