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ROMANIA
JTJDI]T'UI- GALA]'I
COMUNA CUDALBI
CONSII-IUL LOCAI,

PROCES -VERBAL

Incheiat asrazi, 18.10.2017 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local
Cudalbi, care are loc in Sala de gedin{e a Casei de culturl <<'fache Avramescu > din
colluna Cudalbi, jud, Galati, la orele 16,00,

consilierii prezenti sunt in numar de l0 din l5 alesi, Secretarul
Albu Constantin. anunta sedinta legal constituita,

comunei Cudalbi,

Presedinte de sedinta desemnat este domnul consilier Caluian T'icu, convocarea
lacandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbai al sedintei
anterioare.

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 10 consilieri.
Unanirnitate.

Presedintele de sedinta da cuvantul secretarului comunei Cudalbi care prezinta
ordinea de zi . dornnul prirnar nefiind in sala la ora desfasurarii sedintei de consiliu
local, care cuprinde :

l.Proiect de hotarare Privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare
cu apa a comunei Cudaltri cltre Operatorul Regional "Apa Canal S.A. Galati,
aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului cle sarcini, a Regulamentului
serviciului public de alimentare cu apa, a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apa precum si a listei bunurilor 

'af'erente

sistemului de alimentare cu apa

Nefiind discLrtii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru
I 0 consilieri. Unanirnitate" Adoptat

Se pune in disoutie proiectul de hotarare.
D-na Crihar-ra Elena- cum este delegarea asta? l-ot noi sustinem si cheltuielile de
intrelinere'/ Adica daca pica o pompa o schirnbarn tot noi?
Secretarul comunei- noi suntem obligati la sustinerea si continuarea investitiilor ca acest
serviciLt of.erit cetaten ilor sa fie de calitate. Cheltuielile de intretinere sunt ale
operatorului.
l)l Dodu Vasile- nri-am dat seama ca asta este directia. Proiectul de hotarare il voi vota
dar tin sa atrag atentia ca o sa ne rugam de ei oricand v-a 1i o problema cat de mica in
ceea ce priveste sistemul de alirnentare cu apa. Problema este ca intro comunitate se
ingradesc dociziile pe care in rnod normal ar apartine primarului, viceprirnarului sau
consiliului local' Asta in detrirnentul descer-rtraltzarii care se tot proclama. probleura
este ca noi chiar a\''erl ce le da ca inliastructura. Si cu pretul la apacare va fi. sigurvor
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avea profit. Si nu vreau sa cred ca sumele incasate aici vor fi folosite in alte partr cq,

investitii pentru cresterea profitului operatorului.
D-na Crihana Elena- de obicei acesti operatori exploateaza bunurile pana pica cu totul.
La ei conteaza doar profitul.
dl, Corciova- culn se va plati? Se vor incasa prin contoare noi
Dl. viceprimar- creantele ce sunt la data predarii serviciului
primariei.

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare
pentru 10 consilieri. Unanimitate. Adoptat.

puse de operator?
vor fi incasate in contul

se supune la vot. Votat
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