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------------------------------------------------------------------------------------------------PROCES - VERBAL
03.09.2009
Incheiat astazi, 03.09.2009, orele 10.00, la sediul primariei Fantanele, cu ocazia
intrunirii Consiliului Local Fantanele in sedinta de indata, convocata de catre primarul
comunei Fantanele prin dispozitia nr.282 din 03.09.2009.Convocarea la sedinta a fost
asigurata telefonic de catre secretarul comunei Fantanele. La aceasta sedinta participa:de
drept primarul comunei, secretarul comunei, un numar de 8 consilieri din totalul de 11,dnii Petre, Banita si Dragos absenteaza. Sedinta este legal constituita.
Pentru aceasta sedinta dl.Negroiu propune ca presedinte de sedinta pe dl.Curelea.
Propunerea se aproba in unanimitate.
Presedintele de sedinta,dl.Curelea, prezinta ordinea de zi:
1- proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico –
economice reactualizata a proiectului de investitie “Extindere reta alimentare cu apa si
sistem centralizat de canalizare”, initiat de dl. Primar. Dl.Primar: in data de 17.07.2008
am aprobat reactualizarea documentatiei tehnico economica. In februarie 2008 a aparut
un nou model de deviz conform normelor europene pentru investitiile pentru care nu s-a
demarat licitatia; se reface devizul. Intre documentatia veche si cea reactualizata este o
diferenta de valoare; in acest sens 35626 mii lei, acum este de 43580 mii lei cu TVA.
Dl. Viceprimar: dar este posibil sa se liciteze sub aceasta suma.
Dl.Primar: se va licita mai putin, nu afecteaza (Soseste dl.Banita) finantarea
obtinuta din fonduri guvernamentale, ne-am alarmat datorita sumei; contractul nu se va
incheia daca suma licitata nu are acoperire. Ne trebuie aceasta hotarare ca sa putem
folosi aceasta documentatie.
Pentru aceasta procedura am luat un consultant.
Dl.Curelea: la extinderea retelei de apa cum se procedeaza?
Dl.Primar:momentan incepem cu canalizarea; cine nu are apa nu se poate racorda
la canalizare.
Dl.Primar: o parte din consumul apei se calculeaza la canalizare.Un singur tronson are apa dar nu
are canalizare; la Romanici, este zona cea mai joasa!
Dl.Banita: cei care o sa aiba conducta amplasata pe strada o sa se poata si racorda.
Daca se fac sapaturi nu se mai fac.
Dl.Primar: dimensiunea nu va fi sub 110 phi la canalizare ; nu se va licita sub aceasta suma.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii,supune la vot proiectul de hotarare; se
aproba in unanimitate.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii si declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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