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Proces-Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei DragosVoda , judetul Calarasi, la data de 30.09.2014,ora 10:00
La lucrarile sedintei ordinare participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de
11 in functie. Participa de drept domnul Ion Radu Aurel , Primarul comunei Dragos-Voda.
Presedinte de sedinta este doamna consilier local Simion Elena , aleasa conform
dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 215/2011,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Sedinta a fost convocata de domnul primar in baza Dispozitie nr.233/2014 .
Doamna Simion Elena -presedinte de sedinta
Declar deschise lucrarile sedintei ordinare care este statutara ,la lucrari participand un
numar 11 de consileri din 11 in functie.
Dau cuvantul domnului secretar Adam Viorel sa prezinte procesul-verbal al sedintei
din data de 18.08.2014. Dl. Secretar Adam Viorel prezinta procesului-verbal incheiat in
sedinta anterioara din data 18.08.2014.
DI. Presedinte - supun la vot procesul-verbal al sedintei din 18.08.2014, se aproba cu
unanimitate de voturi, fara amendamente. Domnilor consilieri pe ordinea de zi avem de
dezbatut doua proiecte de hotarare, astfel,
1- Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al
Consiliului local Dragos-Voda ,judetul Calarasi,pe anul 2014 in suma de 80.000 lei
2- Proiect de hotararte privind aprobarea contractul de asociere bursiera si
contractul de consultanta bursiera cu agentul S.C.Electrocynic Grup S.R.L.
Domnul presedinte de sedinta-Simion Elena – supun la vot proiectul ordinii de zi , se
aproba cu 11 voturi pentru , din 11 consilieri locali in functie.
Dl .primar prezinta primul punct de pe ordinea de zi,
1-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al
Consiliului local Dragos-Voda ,judetul Calarasi,pe anul 2014 in suma de 80.000 lei
Dl primar – dupa cum stiti in urma analizelor de apa efectuate de noi prin firme
specializate , dar si a analizaelor efectuate de DSP Calarasi, nicio proba de apa nu are
intrunite stanadrdele de calitate ale apei potabil care sa fie furnizate populatiei conform
prevederilor Legii 452/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile
ulterioare- Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător,
distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. Producătorii şi
distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi
finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. Autorităţile de
sănătate publică judeţene, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii
apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se
conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.
De aceea , in urma buletinelor de analiza a apei emise de DSP Calarasi , dar si cele
solicitate de noi de la firme specializate apa nu corespunde standardelor si creaza riscuri
pentru sanatatea publica ,am prevazut
sa investim suma de 80.000 lei pentru
achizitionarea de Echipamente de filtrare si tratare a apei.
Dl consilier –Stan Ion – care ar fi procentual gradul de potabilizare a apei daca se
cumpara aceste echpamente de filtrare si tratre.
Dl primar- in urma informatiilor ,pe baza de studiilor efectuate,primite de la aceste firme,
gradul de potabilzare ar trebuii sa fie in parametrii de calitate ai apei potabile. Daca se
impune, imediat trebuie sa luam toate masurile pentru incadrarea in prevederile legale si sa
alocam o suma mai mare de bani pentru achizitionarea de noi echipamente de tratare si
filtrare a apei.
Doamna Simion Elena - presedintele de sedinta- supun la vot acest proiect de hotarare ,
cine este pentru, se aproba cu 11 voturi .
Dl .primar prezinta si al doilea punct de pe ordinea de zi,

2-Proiect de hotararte privind aprobarea contractul de asociere bursiera si
contractul de consultanta bursiera cu agentul S.C.Electrocynic Grup S.R.L.
Dl primar- si in anul 2013 am avut incheiat un contract de presatre de servicii cu aceasta
firma . In anul 2013 s-a inregistrat o scadere de 17 % a pretului pe Kw/h de energie
electrica consumata si platita de Consiliul local pentru institutiile din subordine .
Doamna Simion Elena - presedintele de sedinta- supun la vot acest proiect de hotarare ,
cine este pentru, se aproba cu 11 voturi
D-na presedinte de sedinta –daca nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi va propun sa
inchidem lucrarile sedintei ordinare din data de 30.09.2014. Se aproba cu unanimitate de
voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process-verbal al sedintei ordinare .
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