
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BARAGANUL

CONSILIUL LOCAL
Comuna Baraganul, str.Victoriei nr. 15, cod:817005 Tel: 0239-663009;

fax.0239-663103; e-mail: primariabaraganulbr@yahoo.com
Nr. 1154 din 03.03.2021

PROCES-VERBAL
Privind desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Baraganul din data de 03.03.202
Sunt prezenti la sedinta 10 consilieri local! din 11 in functie, lipseste d-nul cosilier local
Bracaciu Radian. Convocarea s-a facut in scris.

D-nul Primar: In baza Dispozitiei nr. 69 din 26.02.2021 se convoaca Consiliul Local
Baraganul in sedinta extraordinara publica de lucru in data de 03.03.2021, ora 09°° in
sala multifunctionala a U.A.T. Baraganul, judetul Braila, cu respectarea prevederilor privind
starea de alerta.
D-I Primar: d-le presedinte de sedinta va rog sa prezentati proiectul ordinii de zi.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: proiectul ordinii de zi a fost transmis tuturor
consilierilor lor local, in urmatoarea structure:

1. Supunerea spre aprobarea a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului
local din data de 16.02.2021;

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 7 din 14.02.2020 a
Consiliului Local al Comunei Baraganul privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltarea a Infrastructurii de Apa si
Apa Uzata din judetul Braiia in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului, pentru JJ AT Comuna Baraganul;

3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 8 din 14.02.2020 a
Consiiiului Local al Comuuei Baraganul privind aprobarea Listei de investitii
prioritare pe sistemele de aiimentare cu apa si a Listei prioritare pe sistemele de
apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltarea
Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020;

4. Proiect de hotarare privind modiilcarea Hotararii nr. 16 din 18.02.2020 a
Consiiiului Local al Comunei Baraganul privind aprobarea Planului anual de
evolufia a preturilor/ tarilelor serviciiior, conform rezultatelor analizei cost-
beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de de Dezvoltare a
Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020;

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 10 din 14.02.2020 a
Consiiiului Local al Comunei Baraganul privind aprobarea contributiei la
cofinantarea datorata de (JAY Comuna Baraganul, in calitate de beneficiar direct
al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa
uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate
ce ancxeie aferentt;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 24 privind
modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor generale, Dispozitiilor
speciale-Partea coniuna. Dispozitiiior speciale-Partea de apa si Dispozitiilor
speciale-Partea de canaiizai e-ale ContractuSui de delegare a gestiunii Serviciiior
publice de aiimentare cu apa si de canaiizare nr. 670 din 10.09.2009, cu
modificarile si compietari'iie uiterioare-in baza Strategiei de tarifare a serviciiior
pentru perioada 2021-2025;

7. Alte probleme.
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D-nuI presedinte de sedinta Dim i ,> ;i' Marian: .C'&ca sunt completari, suplimentari ale
ordinii de zi. intrebari, completari sau observatii.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: daca nu sunt completari supun la vot ordinea
de zi. Cine este pentru? impotriva? Ab'nneri ?

Voturi pentru: 10
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 10 voturi pentru, proltctul ordinii de zi propus,

D-nul presedinte de sedinta Dimacbe Marian: daca nu sunt completari, trecem la punctul 1
al ordinii de zi: supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului
Local Baraganul din data de 16.02.2021.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: daca sunt intrebari, observatii sau completari
la acest punct de pe ordinea de zi.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: daca nu sunt probleme, supun la vot
aprobarea procesului verbal din data de } 6.02.202]. Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru: 10
Voturi irnpotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 10 voturi pentru, procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
Baraganui din data de 16.02.2021;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian:Trecem la punctul 2 al ordinii de zi:
supunerea spre aprobare a Proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 7 din
14.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Baraganul privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezv oltarea a Infrastructurii de Apa si Apa
Uzata din judctul Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului, pentru UAT Comuna Baraganul-initiator-D-nul primar Daniel-Mihail
Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca sunt intrebari, observatii sau
completari la acest punct de pe ordinea de zi. Daca nu sunt probleme, supun la vot acest
proiect de hotarare. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

Voturi pentru: 8
Voturi impotriva: 2 (Domnii consilien locali Closca Liviu-Georgel si Pavelescu Aura)
Abtineri: 0
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Se aprohii cu 8 voturi pentru si 2 ' •> uri mip-itiiva, Se emite H.C.L. Nr. 14 din
03.03.2021 priviad modificarea Fctirarii nr, 7 din 14.02.2020 a Consiliului Local al
Comunei Baraganul privind aprobarea Studiumi de Fezabilitate pentru Proiectul
Regional de Dezvoitarea a Infrastructure c'.i Aps si Apa Uzata din judetul Braila in
perioada 201 4 2020 si a indicatoriler tehnieo-economici ai proiectului, pentru UAT
Comurt* Baraganul;

D-nul presedinte de sedinta Dimactie Maria nfirecem la punctul 3 al ordinii de zi:
supunerea >pre aprobare a ProiectuiiJ de h'jtarare privind modificarea Hotararii nr. 8 din
14.02.2020 a C onsiliului Local al < omunei Baraganul privind aprobarea Listei de
investitil prioritare pe sistemele tie ahrnentare cu apa si a Listei prioritare pe sistemele
de apa uzata, care se vor reaiiza pnn Proiectul Regional de Dezvoitarea Infrastructurii
de apa si apa uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020- initiator-D-nul primar
Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Dimache M^riaji: Daca sunt intrebari, observatii sau
completan la acest punct de pe oidint-K de zi.
D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Daca nu sunt probleme, supun la vot acest
proiect de hotarare. Cine este pentru 7 Impotriva? Abiineri?

Voturi pentrir. 8
Voturi impotriva: 2 (Domnii ccnsT L i lc( ;:li <~'!o§ca Liviu-Georgel si Pavelescu Aura)
Abtineri: 0

Se aprcba cu 8 voturi pentru si 2 voturi impotriva. Sc emite H.C.L. Nr. 15 din
03.03.2021 privind modificarea Hotararii nr. 8 din 14.02.2020 a Consiliului Local al
Comund Baraganul privind aprobarea Listei de investitii prioritare pe sistemele de
alimentare cu apa si a Listei pri«rf^are pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin
Proiectul Regional de Dezvoitarea Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila
in perioada 2014-2020;

D-nul presedinte de sedinta Dimache Marian: Trecem la punctul 4 al ordinii de zi:
supunerea spre aprobare a Proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 16
din 18.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Baraganul privind aprobarea Planului
anual de evohitia a preturilor/ taritdor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-
beneficiu din Studiul de Fezabiistale pentru Proiectul Regional de de Dezvoltare a
Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020-initiator-D-
nul primar Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Diniadie Marian: Da:a sunt intrebari, observatii sau
compleiari la acest punct de pe ordirea de zi.
D-nul presediote de sedinta Dimactie Manum: Daca nu sunt probleme de ridicat pe marginea
acestui punct de pe ordinea de /i Mipun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?
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Voturi f j! ,;u: 7
Voturi impo'iriva: 2 (D-nii consiiieri locaii Cloaca Liviu Georgel si Pavelescu Aura)
Abtincri: i ( !> -au l consilier local Clu-l ;* . N ; u )umitru)

Se apr' -i'< >-u • voturi pentru, 2 \oturi imp ,.:iivi: si o abtinere. Se emite H.C.L. Nr. 16
din O3.t ^ /U i^ t i>rivind modificaiea Hot*irarM nr. 16 din 18.02.2020 a Consiliului Local al
Comurs •; 3*.raganul privind aproourea Planului anual de evolutia a preturilor/ tarifelor
serviciilor, conform rezultatelor aiali/ei eosi-beaeficiu din Studiul de Fezabilitate
pentru FroiectuI Regional de de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din
judetui Braila in perioada 2014-2020;

D-nul presctlimte de sedinta DiiuacL-e Mat fan : i rccem ia punctul 5 al ordinii de zi:
supunei'tia spre aprobare a Froiectuh i de hot'3rarc privind modificarea Hotararii nr. 10
din 14.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Baraganul privind aprobarea contributiei
la cofinantarea datorata de UAT Lomuna Baraganul, in calitate de beneficiar direct al
investttiiior in Proiectul Regional tkj Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din
judetut Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate ce anexele
aferenti'-inHiator-D-nul primar Daniei-Mihail Sandu;

D-l prevediate de sedinta Dimait-.t Via/Ian: Daca sunt 1'ntrebari, observatii sau complelari la
acest puuc'i de pt ordinea de zi.
D-nul prtst-diate de sedinta Dimache iVIariati: Daca nu mai sunt probleme, supun la vot
acest project de hotarare. Cine esle ;ci tru ? irnpotriva? Abtineri?

Voturi ]?:jittru: 8
Voturi impotriva: 2 (D-nii consilien i'>caU ('io ; ca Liviu Georgel si Pavelescu Aura)
Abtineri- 0

Se aproba CH 8 voturi pentru si 2 i , tut i Impotrh a. Se emite H.C.L. Nr. 17 din
03.03.2021 privind modificarea Hotararii nr. 10 din 14.02.2020 a Consiliului Local al
Comunei Baraganul privind aprobarea coutribufiei la cofinantarea datorata de UAT
ComuM Baraganul, in calitate de bmefsdar direct a! investitiilor in Proiectul Regional
de Dezvoshare a infrastructure de itpa si apa uzata din judetui Braila in perioada 2014-
2020, conform Studiului de fezabiirtate ce anexele aferente;

D-nul prsseamte de sedinta Dimuc^e Marian: I'receni la punctul 6 al ordinii de zi:
supuneix-a spre aprobare a Proiecttiliu > tie hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.
24 privinti modificarea si completerea unor prevederi ale Dispozitiilor generale,
Dispozitilior speciale-Fartea con :L ; ? . i - ,?, ;>?.'ip..»>'it»i3or speciale-Partea de apa si Dispozitiilor
speciaSe-Fartea de canalizare-ak C'ontractuiui cie delegare a gestiunii Serviciilor publice
de alimentare cu apa si de canalizare r*r. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare-in baza Strategic! de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-
2025- inipalor-D-nul prirnar ihsmei-IVHliaM sandu;
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D-I pro '.i i- .te de sedinta Dimacht- 3'^J. iai;: ^)a :i sui-i intrebari, observatii sau completari la
acest p i " • _ • • .Ic nt ordinea de z;.
D-l pr.\-eult . cie sedinta Dimaciie • » f a t i a a : uaca nu sunt probieme, supun la vot acest
proiect dc i > • /are. Cine este pen n ' I ILH ).r ^7 Ao'hicri?

Voturi pcnn'U' "•'
Voturi iiiiixjinva: 2 (D-nii consilier; i:.:caii Ciosca Liviu Georgel si Pavelescu Aura)
Abtineti i ( D-nul consilier local Cheics Nciu Dujnitru)

Se aproba as 7 voturi pentru, 2 vrr-;T3 T si o abtinere. Se emite H.C.L. Nr. 18
din 03.03.2021 privind aprobarea Actului AditionaS nr. 24 privind modiflcarea si
compSeiares iursor prevederi ale Di^pc / siiilo; generate, Dispozitiilor speciale-Partea
comun t Dispozitiilor speciale--Parf-':s de apa si Dispozitiilor speciale-Partea de
canalizan -ale Contractului de deie^.ir ; a gestiuaii Serviciilor publice de alimentare cu
apa si ck cgnalleare nr. 670 din 10 0*>.2009, cu modificarile si completarile ulterioare-in
baza Slraiegisi de tarifare a sen kiilar pentru perioada 2021-2025- initiator;

D-nul prc-: edinie de sedinta DimacLe Mariwa. irecem la punctul nr. 7-Alte probieme.
Ce problerne aveti oe ridicat?
D-nul presediinte de sedinta l>iin;i?5-« Msm^i: Daca nu sunt probieme de discutat, declar
incheiata se:M:v>a extraordinara a Con1 . ' . iuhd Local Bsraganul din data de 03.03.2021.

Contrasemneazi
iccretar


