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PROCES-VERBAL
AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VLADENI
DIN DATA DE 21.06.2022

Din totalul de 11 consilieri, participă 11
Președintele de ședintă este domnul consilier JOIȚA ANDREI SERGIU
Se oferă cuvântul președintelui de ședintă pentru a citi ordinea de zi.
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 26.05.2022
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vlădeni pe anul 2022
trimestrul II
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei
Vlădeni, pentru perioada IULIE 2022 – SEPTEMBRIE 2022
4. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.
1.

Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 26.05.2022
Se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 26.05.2022
Se voteaza cu 11 voturi PENTRU.

2.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vlădeni pe anul
2022 trimestrul II
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Este propus dl. Moise Daniel Bogdan.
Se supune la vot. Se voteaza cu unanimitate de voturi
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0

3.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Vlădeni, pentru perioada IULIE 2022 – SEPTEMBRIE 2022
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 – aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0

4.

Se trece la punctul DIVERSE
Se înscriu la cuvânt :
- Dl. Nastasia
- Dl. Joița
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La ședință este prezent dl. Vicențiu Ioniță, administrator al S.C. Apacris Instal 2012 S.R.L căruia i s-a oferit cuvântul
pentru a clarifica problema calității apei potabile furnizată comunei Vlădeni.
Dl. Ioniță – După cum s-a constatat apa conține fier și mangan. La început nu au fost aceste pobleme, momentan
spălăm mai des bazinul. Cu cât, apa stă mai mult în bazin cu atât creste mai mult nivelul de fier si mangan. Am curățat
rețeaua. Acesta este soluția de moment. Soluția optimă este aceea de a monta filtre așa cum a recomandat si DSP.
Dl. Joița – Aveți o statistică cu un cosum mediu.
Dl. Ioniță – Am făra sa vreau.
Dl. Nastasia – Cam la cât s-ar ridica costurile filtrelor?
Dl. Ioniță – Nu știu să vă spun. Există firme specializate în așa ceva. Eu pot doar sa asigur mentenanța după montarea
filtrelor.
Dl. Alexe – Dna. primar, ce spuneți?
Dna. Primar – noi nu avem banii necesari, va trebui să facem un împrumut.
Dl. Ioniță – Eu pun la dispoziție toate analizele apei
Dna. Primar – Mai vin și eu cu o întrbare- La mine nu a venit apa murdară, la fel și la vecinii mei, care este
explicația?Eu am consum destul de mare.
Dl. Ioniță – Sunt fenomene, este posibil ca țeava să fi făcut burtă și acolo se depune
Dna. Buturugă – Si eu am consum mare dar la mine a venit apă foarte murdară.
Dl. Moise – trebuie să găsim o soluție să rezolvăm problema aceasta
Dl. Ioniță – Eu nu pot să susțin această invesiție.
Dl. Alexe – Conducta corespunede proiectului? Cunoașteți acest aspect?
Dl. Ioniță – Nu știu acest aspect.
Dl. Alexe – Eu am informații că în zona cu probleme ar fi o conductă metalică.
Dl. Ioniță – Noi spălăm frecvent rețeaua, când se oprește curentulapar probleme. Avem generator la stație, ca sistem
de avarie pentru pompieri.
Dl. Nastasia – Este un singur generator?
Dl. Ioniță – Da, așa este prevăzut în proiect.
Dl. Nastasia – Ar putea fi o soluție a problemei noastre sa mai achiziționăm un generator?
Dl. Ioniță – E la nivel industrial, nu este o soluție. Eu pun la dispoziție tot ce se poate , dar nu ține de mine. Filtrele ce
vor fi montate nu trebuie gândite la consumul de acum, trebuie previzionat.
Dl. Joița – Eu am făcut un calcul simplu, dacă veți crește prețul cu 0,50 bani/mc , în 5 ani cred că vă recuperați
investiția
Dl. Ioniță – Sunt previziuni. O să vedeți că la sfîrșitul lunii august, apa o să fie bună, pentru că o să crească si
consumul.
Dna. Buturugă – Bun, ce soluție avem până la urmă?
Dna. Primar – Nu sunt bani
Dl. Ioniță – Avem aproximativ 600 de abonați
Dl. Joița – Câti angajați ar fi necesari pentru Vlădeni.
Dl. Ioniță – 3 permanenți, plus intervenții
Dna. Primar – Să concluzionam. Rămâne să ne luăm angajamentul ca in termen de 6 luni sa remediem problema prin
montarea filtrelor. Va trebui trimisă comunicarea si către DSP.
Dl. Despa – Dna. Secretar, cum stăm cu extinderea de gaze?
Dna. Secretar – Dna. Oprea a prezentat în ședința trecută un raport în ceea ce privește stadiul de implementare al
fiecărui proiect. Pe măsură ce vor surveni modificări veti fi informați.
Dna. Primar – Proiectul este în derulare.
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt şi ordinea de zi fiind epuizatã, se declarã şedinţa închisã.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal în 2 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
Moise Daniel Bogdan

SECRETAR GENERAL
MANU ROXANA
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