PROCES VERBAL

Încheiat azi, 05.02.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Corabia,
la care participă 15 consilieri locali, absenți fiind Ilin Marian Petre și Smaranda Mihai.
Şedinţa este publică, este convocată prin invitaţii scrise.
La şedinţă participă d-na secretar Dospinoiu Tănţica și d-l primar Oane
Iulică.
Invitat să participe la ședință este d-l Albu Daniel – administrator public.
Preşedinte de şedinţă este d-l Cismaru Gheorghe, ales prin Hotărârea
Consiliului Local Corabia nr. 146/18.12.2019.
D-l Cismaru Gheorghe prezintă propunerea pentru ordinea de zi:
- proiect de hotărâre referitor la aprobarea Strategiei de tarifare pentru servicii
de apă și apă uzată furnizată de operatorul regional S.C Compania de Apă S.A pentru
perioada 2020-2024; inițiator: primarul orașului Corabia.
Se spune la vot ordinea de zi. Se aprobă, cu 15 voturi pentru.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Strategiei de tarifare pentru servicii
de apă și apă uzată furnizată de operatorul regional S.C Compania de Apă S.A pentru
perioada 2020-2024; inițiator: primarul orașului Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l primar Oane Iulică – strategia de tarifare este obligatorie. Urgența
convocării acestei ședințe este următoarea:
- proiectul a fost semnat la Ministerul Dezvoltării și trimis la Bruxelles.
Acolo au cerut clarificări referitoare la strategia tarifară. Lipsa aprobării acestei strategii
de către oricare dintre membrii asociați duce la excluderea din ADI Oltul dar și la
pierderea proiectului.
D-l Vântu M. – după acoperirea amortismentelor se va reveni la prețul inițial?
D-l primar Oane Iulică – da.
D-l Zăvăleanu C. – nu are cum să se revină la prețul inițial. În 2025 va fi
oarecum similar, dar nu prețul inițial. Avem o formulă după care se calculează care are
unele componente fixe dar și multe variabile. În 2023 există o creștere la apa uzată, care
este motivul?
D-l primar Oane Iulică – nu avem în prezent stație de epurare, în 2023 se
proconizează a fi gata.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 15 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 13.
Nemaifiind alte probleme, ședința a luat sfârșit, pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.
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