ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIŢA
NR._____ DIN 15 IUNIE 2015

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 15 iunie 2015 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. 91 din 08 iunie 2015, 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 10 consilieri locali din totalul de 11 cât
constituie consiliul local, domnul consilier local și viceprimar Ionescu George fiind în
concediu de odihnă.
La lucrările şedinţei ordinare participă domnul primar Pardos Nicu, doamna
Mișu Iuliana Marinela, secretar al comunei și următorii invitați: doamna Rață Gianina
din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “VRANCEAQUA”, domnul
Fotache Lucian, consilier juridic în cadrul Asociației “VRANCEAQUA”, domnul Nagîț
Dumitru, director Sucursala rurală CUP .
Domnul Șchiopu Scarlat, preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi după cum
urmează:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce
şedinţele Consiliului Local al comunei Obrejiţa şi va semna hotărârile adoptate de acesta
în perioada iulie 2015- septembrie 2015.
Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2015 pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Obrejița.
Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare
cu apă din satul Obrejița comuna Obrejița către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A.
Focşani.
Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
II. ÎNTREBĂRI, RAPOARTE, INFORMĂRII
1.
Punerea în dezbaterea Consiliului local al comunei Obrejița a situației
conflictuale din cadrul competiției sportive școlare din data de 01 iunie 2015 ca urmare a
cererii domnului consilier local Șchiopu Scarlat nr. 2825 din 08 iunie 2015.
Domnul consilier local Șchiopu Scarlat, preşedinte de şedinţă, supune la vot
ordinea de zi fiind aprobată cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Domnul consilier local Șchiopu Scarlat, preşedinte de şedinţă supune la vot
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 14 mai 2015 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 alegerea
preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului Local al comunei Obrejiţa şi
va semna hotărârile adoptate de acesta în perioada iulie 2015- septembrie 2015
Domnul Șchiopu Scarlat, președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
cu propunerea pentru președinte de ședință în persoana domnului Necula Ionel care se
aprobă cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Proiectul de hotărâre întrunind cvorumul necesar se adoptă hotărârea consiliului
local nr. 15.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru funcţiile publice din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița.
Se dă cuvântul doamnei secretar Mișu Iuliana Marinela în vederea prezentării
proiectului de hotărâre.
Doamna secretar Mișu Iuliana Marinela prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul Șchiopu Scarlat, președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
care se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Proiectul de hotărâre întrunind cvorumul necesar se adoptă hotărârea consiliului
local nr. 16.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea
delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă din satul Obrejița comuna Obrejița
către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani.
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Discuții:
Se dă cuvântul doamnei Rață Gianina din partea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “VRANCEAQUA” în vederea prezentării proiectului de hotărâre.
Dumneaei afirmă că Asociația “VRANCEAQUA” s-a înființat în anul 2008 ca o
necesitate în urma unei directive europene elaborată la primul exercițiu bugetar la care a
participat România și anume 2007-2013. Dumneaei afirmă că Uniunea Europeană nu mai
alocă fonduri unei societăți comerciale să facă lucrări fără a avea o verigă de control
asupra autorităților locale în ceia ce privește sistemele de apă și canalizare. Aceste
sisteme vor fi interconectate de ex. Obrejița –Tîmboiești. Asociația are un organ de
conducere și anume adunarea generală unde sunt prezenți toți reprezentanții uat-urilor.
Odată cu apariția HG nr. 855 s-a modificat în sensul dacă primarul nu poate participa din
diferite motive poate participa în locul acestuia un consilier local anume desemnat în acest
sens.
Contractul de delegare se semnează între asociație și toate uat-urile. Până acum a
fost Consiliul Județean și 12 uat-uri. În momentul de față sunt 38 uat-uri. Doamna Rață
Gianina menționează că trebuie studiat statutul asociației pentru a știi drepturile și
obligațiile asociației.
Doamna Rață Gianina menționează faptul că prima etapă s-a finalizat. Dumneaei
afirmă că au fost probleme întrucât statutul, actul constitutiv, contractul de delegare a fost
tradus din legislația belgiană. Translatorii nu cunosc termenii tehnici și juridici. Datorită
acestor lacune s-a luat decizia să se facă acte adiționale la contractul de delegare.
Semnarea contractului de delegare înseamnă că se va investi în a doua etapă 20142020.
Gradul de colectare la apă trebuie să se ajungă la peste 90% .
Doamna Rață Gianina afirmă că nu vor mai fi probleme la apă.
Domnul Iliescu Costică Lucel afirmă că la Tîmboiești sunt probleme.
Doamna Rață Gianina afirmă că Tîmboeștiul este în asociație dar nu are investiția
predată.
Domnul Iliescu Neculai Valerică afirmă că și la Dumbrăveni sunt probleme.
Doamna Rață Gianina afirmă că Dumbrăveniul este în asociație dar nu are
investiția predată.
Domnul director Nagîț Dumitru menționează că la Tîmboiești sistemul de
alimentare cu apă este proprietatea consiliul local și este dat în administrarea fostului
serviciul județean actualmente CUP.
Dumbrăveniul are trei sisteme de alimentare cu apă și anume Cândești,
Dumbrăveni, Dragosloveni. Două dintre sistemele de alimentare cu apă și anume cele de
la Cândești și Dumbrăveni sunt în proprietatea Consiliul Județean și în administrare CUP.
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Sistemul de alimentare cu apă de la Dragosloveni este în proprietatea consiliul local și în
administrarea CUP-ului.
Domnul director Nagîț Dumitru menționează că situația sistemului de alimentare
cu apă de la Obrejița va fi similar, și în același stadiu cu cel de la Slobozia Bradului,
Slobozia Ciorăști, Gugești, Sihlea.
Sihlea chiar dacă nu are apă este prinsă în masterplan. Acolo unde nu va fi apă se
va face iar acolo unde este un sistem de alimentare cu apă se va face canalizare.
Domnul consilier local Iliescu Costică Lucel întreabă pe doamna și domnul invitat
dacă odată delegată apa la CUP, consiliul local mai are vro putere de a reveni la situația
inițială în cazul în care sunt probleme.
Doamna Rață Gianina afirmă că o greșeală mare a fost că nu s-a dat în
administrare sistemele de alimentare cu apă de la înființare forțând astfel autoritățile
locale să suporte cheltuielile. CUP-ul este subordonat asociației, asociația putând lua
măsuri dacă operatorul nu își duce la îndeplinire atribuțiile.
Domnul consilier local Anița-Enache Adrian întreabă dacă asociația va prelua
serviciul.
Doamna Rață Gianina îi răspunde acestuia că serviciul va fi delegat CUP-ului nu
asociației aceasta din urmă putând lua măsuri împotriva operatorului dacă sunt probleme.
Se fac informări la președintele Consiliului Județean care este și președintele
asociației pentru a se lua măsuri dacă sunt probleme.
Doamna Rață Gianina afirmă că primarii care fac parte din adunarea generală nu
sunt plătiți cu numai aparatul tehnic al asociației.
Domnul consilier local Lalu Valentin afirmă că doamna Rață Gianina vorbește
foarte frumos dar dumnealui nu are încredere în masterplan. Dumnealui afirmă că
rezultatul masterplanului la transport este zero și este la nivel central ce încredere să aibă
dumnealui la nivel local.
Domnul consilier local Lalu Valentin afirmă că CUP-ul a mai preluat și alte
sisteme de alimentare cu apă și nu a făcut nici o investiție.
Doamna Rață Gianina afirmă că acele sisteme de alimentare cu apă sunt prinse în
programul 2014-2020 pentru care nu a fost elaborat ghidul.
Domnul consilier local Lalu Valentin afirmă că se dorește ca apa să fie curentă și
taxa să fie în funcție de veniturile familiei.
Domnul director Nagîț Dumitru întreabă dacă autoritățile publice pot suporta
cheltuielile cu aceste sisteme de alimentare cu apă iar în anul 2018 să îndeplinească
condițiile de mediu. Dumnealui afirmă că consiliul local nu poate să suporte costul
canalizării la nivelul comunei Obrejița. Nu se mai alocă fonduri guvernamentale pe
investiții apă, canal. Pentru acest tip de investiții pentru accesare de fonduri europene
operatorul trebuie să aibă capital public și nu privat.
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Doamna Rață Gianina afirmă că cine va face investițiile la apă și canalizare trebuie
să le susțină financiar pentru că investițiile este de ordinul milioanelor de euro. CUP-ul
are o stabilitate financiară mare și un management performant.
Uniunea Europeană nu mai acordă reabilitări la orașe ci numai în mediul rural.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că nu vrea să se înțeleagă că dacă vine un
operator indiferent de denumirea lui, CUP, APANOVA etc. se vor întâmpla minuni.
Se va merge pe aceeași structură existentă. Dacă s-au făcut investiții fără sursă, fără
capacitatea de transport corespunzătoare tot pe acelea se va opera. Canalizarea va fi
obligatorie. Apele uzate nu se vor refula în comuna ci se va face o stație de epurare
zonală în Gugești. O stație de epurare este o mare consumatoare de energie. Apele uzate
din Obrejița, Slobozia Bradului, Sihlea probabil și Dumbrăveni se vor duce în stația de
epurare din Gugești.
Doamna Rață Gianina afirmă că aceste investiți sunt pentru copiii noștri, nepoți în
situația în care orașul nu mai oferă condiții iar tendința este de întoarcere spre zona rurală.
Domnul consilier local Lalu Valentin întreabă dacă natalitatea scade la nivel
național cum se vor întoarce copiii la țară.
Dumnealui afirmă că la nivelul anului 2012 în Obrejița au fost înregistrate doar
patru nașteri. Peste zece ani acești copiii unde se vor duce.
Doamna Rață Gianina afirmă că nu este relevant acest aspect întrucât și dumneaei a
crescut în Focșani iar acum dorește să locuiască la Odobești iar ca dumneaei sunt multe
persoane. Focșaniul este un oraș mic fără un parc industrial.
Domnul consilier local Iliescu Neculai Valerică afirmă că în ședința anterioară a
votat să facă parte din Asociația VRANCEAQUA. Dumnealui întreabă dacă e obligat să
delege apa la CUP și să facă canalizare până în anul 2018.
Domnul director Nagîț Dumitru îi răspunde acestuia că nu este obligatoriu însă
nepredând apa o să se rămână la același nivel.
Doamna Rață Gianina afirmă că contractul de delegare de gestiune este o garanție
pentru CUP că măcar va administra ceia ce va investi.
Domnul consilier local Lalu Valentin afirmă că trebuia mai întâi să se facă o
adunare cu cetățenii din comuna Obrejița pentru a vedea dacă aceștia sunt de acord cu
aceste investiții.
Domnul consilier local Anița-Enache Adrian afirmă că doar un număr de treizeci de
case au baie.
Domnul consilier local Lalu Valentin afirmă că la sistemul de alimentare cu apă
este o datorie de 15 mii lei.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că dacă se va merge pe raport comercial,
adică contracte individuale cu fiecare persoană acestea vor fi obligați să plătească.
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Domnul consilier local Iliescu Costică Lucel întreabă dacă dumnealui nu va avea o
săptămână apă dumnealui va plăti canalizarea în această situație.
Doamna Rață Gianina afirmă că nu va plăti canalizarea în această situație,
canalizarea fiind procent din apa consumată.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că în situația în care există sursa
centralizată, contract cu fiecare persoană, fiecare gospodărie având un apometru, în viitor
canalizarea va fi procent din apa consumată.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că nu este de acord cu adunările populare
referitor la aceste investiții atâta timp cât omul a ales consiliul local să-l reprezinte în
astfel de cazuri și responsabilitatea în anul 2018 este a consiliului local care nu a votat și
nu a cetățeanului care nu a fost de acord.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că în situația nedelegării serviciului,
autoritatea publică locală nu va putea suporta costurile acestui serviciu. Dumnealui dă
exemplu Gura Galiței care în luna mai costul pe persoană a fost de 15 lei/lună în condițiile
în care taxa e de 2,30 lei/persoană. Tîmboeștiul costul pe persoană a fost 5 lei/persoană în
condițiile în care omul a plătit 2,31 lei.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că atâta timp cât iarna a fost apă nu este o
problemă cel puțin teoretic la sistemul de alimentare cu apă. Tot dumnealui afirmă că fost
cu o propunere de tarifare diferențiată în funcție de cantitatea de apă consumată la
ANRSC care a fost respinsă datorită lipsei cadrului legislativ. Nu există o limitare legală a
consumului la apă. CUP la nivel de tarife este pe locul 33 în țară.
Domnul consilier local Iliescu Costică Lucel întreabă dacă nu trebuia proiectat la o
capacitate mai mare sistemul de alimentare cu apă.
Doamna Rață Gianina afirmă că pe Ordonanța 7 s-a avut în vedere numai consumul
menajer nu și cel industrial.
Domnul consilier local Iliescu Costică Lucel reproșează domnului primar că nu a
făcut un bazin de apă pentru erbicidat.
Domnul primar Pardos Nicu îi răspunde acestuia că în Gura Vadului este un bazin
cu apă la care oamenii nu apelează din comoditate.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că în momentul delegării serviciului se va
face o analiză cu ce se găsește la sistemul la alimentare cu apă.
Domnul consilier local Necula Ionel întreabă dacă se va prelua sistemul de
alimentare cu apă indiferent cu ce probleme se vor găsi.
Domnul director Nagîț Dumitru îi răspunde acestuia afirmativ.
Doamna Rață Gianina afirmă că s-au preluat sisteme de alimentare cu apă foarte
prost făcute de ex. Cîmpineanca.
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Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că la Obrejița este o echipă bună la sistemul
de alimentare cu apă Pardos Tudorel și Munteanu Eugen care au făcut tot posibilul să
scoată tot de la această investiție așa cum a fost proiectată.
Domnul primar Pardos Nicu întrebă dacă puțul de la CFR Silea este bun.
Domnul director Nagîț Dumitru afirmă că nu, are amoniu în cantitate mare. La fel
și cele două foraje de la Popasul Tîmboiești. Pentru acestea trebuie stație de tratare. În
județ sunt doar cinci stați de tratare. Costul acestora fiind unul foarte mare.
Dumnealui întreabă cum au ieșit analizele la apa din sistemul public.
Domnul Pardos Tudorel, afirmă că analizele la apa din sistem public au ieșit bune .
În urma discuțiilor domnul Șchiopu Scarlat, afirmă că este de acord cu delegarea
serviciului. Mulțumește pentru explicați celor invitaților.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se respinge cu un număr de patru
voturi pentru respectiv, domnii consilieri Necula Ionel, Iliescu Neculai Valerică, Feraru
Vasile, Șchiopu Scarlat și șase abțineri respectiv domnii consilieri Lalu Valentin, AnițaEnache Adrin, Iliescu Costică –Lucel, Alexi Mirela Marina, Racovițeanu Adriana, Anica
Gabi Laurențiu.
Domnul Șchiopu Scarlat, președinte de ședință vine cu propunerea de organizare a
unei alte ședințe cu același proiect de hotărâre în vederea studierii de către toți consilierii
locali a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă.
Toți consilierii sunt de acord cu această propunere.
Doamna secretar Mișu Iuliana Marinela afirmă că ședința va fi pe 23 iunie la
aceeași oră, luni 22 iunie neputând domnul Necula Ionel participa la ședință întrucât sunt
evaluările naționale.
Se trece la punctul II de pe ordinea de zi
Punerea în dezbaterea Consiliului local al comunei Obrejița a situației conflictuale
din cadrul competiției sportive școlare din data de 01 iunie 2015 ca urmare a cererii
domnului consilier local Șchiopu Scarlat nr. 2825 din 08 iunie 2015.
Întrucât domnul consilier Necula Ionel a părăsit sala de ședințe nu se mai prezintă
acest punct.
Domnul Racovițeanu Valeriu, cetățean al comunei dorește să știe cine face parte
din consiliul de administrație al școlii din partea consiliului local și din partea primăriei.
Domnul primar Pardos Nicu îi răspunde acestuia că din partea Consiliului local face
parte domnul consilier local Anica Gabi Laurențiu iar din partea primăriei doamna
Vlase Ecaterina.
Nemaifiind nici un punct pe ordinea de zi domnul Șchiopu Scarlat, preşedinte de
şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Șchiopu Scarlat

7

Secretar al comunei,
Mișu Iuliana Marinela
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