
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            

     PROCES VERBAL

  Încheiat astăzi 10.02.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului  Făurei   la care au fost  convocaţi   în scris cei  13 consilieri.  Au fost
prezenţi:  dl.  Anghel  Costel,  dna  Băbeanu  Violeta,  dl.Crăciun  Gheorghe,
dl.Gherguş  Adrian  Marian,  dl.Lupaşcu  George  Nicușor,  dl.  Mocanu  Grigore
Gabriel, dra Năstase Gina Irina, dna Petrovici Gabriela Claudia,  dna Stăncescu
Virginia, dl.Stancu Săndel, dl.Șoarice Dănuț, dl.Voinea Ion.

La ședință lipsește motivat dl.Dogărescu Adrian Cătălin.

Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
29.01.2020. 

Se  aprobă în  unanimitate  de  voturi,  dna  Stăncescu  Virginia  votează  ,,
contra,, nefiind prezentă la ședință.

  Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată
din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 și a Indicatorilor tehnico-economici
ai Proiectului – pentru UAT Orașul Făurei.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare
pe  Sistemele  de  Alimentare  cu  Apă  și  a  Listei  de  Investiții  Prioritare  pe
Sistemele  de  Apă  Uzată,  care  se  vor  realiza  prin  Proiectul  Regional  de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila pe perioada
2014 – 2020.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  punerea  la  dispoziția  Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila
în perioada 2014 – 2020 a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor
care se vor realiza în Orașul Făurei.
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     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Evoluție a
Prețurilor Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu din
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contribuției  la  cofinanțarea
datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei în calitate de
Beneficiar  direct  al  investițiilor  în  Proiectul  Regional  de  Dezvoltare  a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020,
conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată
din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 și a Indicatorilor tehnico-economici
ai Proiectului – pentru UAT Orașul Făurei.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare
pe  Sistemele  de  Alimentare  cu  Apă  și  a  Listei  de  Investiții  Prioritare  pe
Sistemele  de  Apă  Uzată,  care  se  vor  realiza  prin  Proiectul  Regional  de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila pe perioada
2014 – 2020.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
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Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  punerea  la  dispoziția  Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila
în perioada 2014 – 2020 a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor
care se vor realiza în Orașul Făurei.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Evoluție a
Prețurilor Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu din
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Stancu  –  întreabă  despre  evoluția  prețurilor  conform  rezultatelor,

analizei , cost – beneficiu, până în anul 2024. Prețul se va mări, conform unei
analize dar atât timp cât se fac investiții nu vede de ce trebuie să crească prețul !.
Dimpotrivă ar trebui să se mențină, de la 5 lei se ajunge la 7 lei !

Dl.primar – înainte  de a  iniția  acest  proiect  de hotărâre a participat  la
ședința Adunării Generale ADI Dunărea. Aceste investiții sunt și din fondurile
proprii ale asociației, analiza și veniturile nu pot acoperi costurile de cofinanțare
ale lor! Ei fac la rândul lor împrumuturi pentru a susține aceste investiții.

Dl.Stancu – după ce se termină împrumutul costul cum va fi, va scădea
prețul ?

Dl.primar – în mod normal va trebui să se îmbunătățească serviciile și să
scadă prețul.

Dna viceprimar – în acest proiect pentru apă și apă uzată fac parte toți cei
44 de membri. În prima etapă au fost 8 localități, urmează alte câteva, această
situație  va fi  până când toate  cele  44 de primării  membre ale  asociației  vor
beneficia de investiția pe apă și canalizare. Din păcate datorită costurilor mari
această investiție nu s-a putut realiza în totalitate într-o primă etapă. În acest
proiect  inclusiv  în  localitatea  noastră  se  va  continua  investiția  la  stația  de
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epurare, se intenționează să se aducă canalizarea de la Filipești, Ianca, Mircea
Vodă ,etc. Orice Consiliul local care nu votează un astfel de proiect înseamnă că
,,pică tot,, inclusiv cei care au beneficiat de acest serviciu există riscul să dea
banii înapoi.

Dl.primar – sunt  localități  care nu au apă și  canalizare folosesc  puțuri
forate  dar  și  ei  se  aliniază  ca  și  cei  care  beneficiază  de  apă  și  canal.  Noi
beneficiem de acestea încă din primele etape iar cei care finanțează vor de la
autoritățile locale ,,unanimitate,,. Toți trebuie să-și asume acest proiect.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contribuției  la  cofinanțarea
datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei în calitate de
Beneficiar  direct  al  investițiilor  în  Proiectul  Regional  de  Dezvoltare  a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020,
conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Gherguș – orașul nostru contribuie la stația de epurare și bazin care

însă deservește și alte localități care nu contribuie la cofinanțare !
Dna viceprimar – noi vom fi beneficiarii  stației de epurare, este partea

noastră de cofinanțare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR GENERAL,            
                
    BÂBEANU VIOLETA                     ICHIM CORNEL         
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