
ROMANIA 
JUDETUL GALATI . . 
ORA~UL BERE~TI 

CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 31 mai 2019 

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. ( 1) din Legea nr. 215 j 200 1 
privind administratia publica locala, republicata, a avut loc ~edinta ordinara a 
Consiliului Local al ora~ului Bere~ti , fiind prezenti : 

I. PREZENTA CONSILIERILOR: 
1. Barladeanu Tanase - PSD 
2. Bejan Mihai-Lucian - ALDE 
3. Chiriac Dumitru - PSD 
4. Costache Cristina - PSD 
5. Gorbanescu Constantin - PSD 
6 . Horghidan Gheorghe - PSD 
7 . Hurduc Georgeta - PSD 
8 . Munteanu loan - PSD 
9 . Nini Maricel - PNL 
10. Petrea Aftene - ALD E 
11. Spinachi Tudorel - PSD 
12. Tala~man Neculai - UNPR 
13. Tepelu~ Ionel - PNL. 

II. Participa· potrivit obligatiilor de serviciu: / 

- Dica Octavian - primarul ora~ului Bere~ti 
- Dande~ Marius Catalin - consilier juridic 

III. INVITATI: 
Nu este cazul. 

Domnul consilier Horqhidan Gheorghe, presedintele sedintei, declara deschise 
lucrarile ~edintei ordinare, fiind asigurata prezenta tuturor consilierilor in functie . In 
continuare, intreaba daca sunt observatii cu privire la procesul verbal de ~edinta din 
16 aprilie 2019. 

Domnul consilier Petrea Aftene solicita modificarea procesul verbal de ~edinta 
din data de 16 aprilie 2019 , deoarece din modul de redactare al acestuia rezulta ca, 
ar fi propus executivului incadrarea unui numar de 5 agenti de paza . Ori , in 
realitate , dumnealui a remarcat in proiectia bugetara doar marimea fondului de 
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salarizare a celor 3 politi~ti locali , care in opm1a sa este una exagerata , putand 
asigura plata drepturilor salariale a eel putin 5 agenti de paza . Sa nu fie angajati 5 
agenti de paza , sa lasam 3 agenti , dar tot se face o economie la bugetullocal . 

Intrucat nu mai sunt alte observatii, domnul consilier Horghidan Gheorghe, 
presedintele sedintei supune la vot procesul verbal al ~edintei ordinare din 16 aprilie 
2019, cu modificarie propuse de catre domnul consilier Petrea Aftene , care este 
aprobat cu 13 voturi pentru . 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei, prezinta proiectul 
ordinii de zi dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu , 
punct indus pe ordinea de zi cu 13 voturi, pentru" . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului , anual , de evolutie a 
tarifelor la apa ~i camilizare , revizuit , pentru implementarea ,,Proiectului Region~l de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apii $i Apii Uzatii fn judetul Galati fn perioada 2014-
2020", punct indus pe ordinea de zi cu 13 voturi, pentru ". 

3. Proiect de hqtarare pentru modificarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanta pentru functionarii publici ~i personalul contractual din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti , judetul Galati , 
precum ~i din cadrul institutiilor ~i serviciilor publice , locale, fara personalitate 
juridica , anexa la Hotararea Consiliului Local al ora~ului Bere~ti , judetul Galati nr. 
27/27.09.2018, punct indus pe ordinea de zi cu 13 voturi, pentru". 

4. Proiect de hotarare privind insu~irea completarii inventarului bunurilor , 
care · apartin domeniului public al localitatii , aprobat prin Hotararea Consiliului 
Local al ora~ului Bere~ti , judetul Galati nr. 14 j 31.05.2010 , cu modificarile ~i 
completarile ulterioare , punct indus pe ordinea de zi cu 13 voturi, pentru" . 

Domnul consilier Nini Maricel recomanda pre~edintelui de ~edinta de a nu mai 
folosi la inscrierea proiectelor de hotarare pe ordinea de zi formularea : ''supun spre 
aprobarea fnscrierii pe ordinea de zi , ~a cum a fost redactat proiectul · ... '' , 
deoarece ar insemna ca fondul problemei a fost dezbatut in plenul consiliului local . 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei, multume~te pentru 
recomandare . 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorli de garantie din 
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural ( FGCR IFN- SA) pentru proiectul 
finantat prin Masura 19.2- Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de dezvoltare locala a ora~ului Bere~ti , judetul Galati "Modemizare casii 
de culturii, oraJ Ber~ti, judetul Galati " , punct indus pe ordinea de zi cu 13 voturi 

t " ,pen ru . 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii proiectului de investitii 

"Modemizare cas a de culturii, oraJ Ber~ti, judetul Galati " , punct indus pe ordinea de 
zi cu 13 voturi, pentru" . 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului 
local al ora~ului Bere~ti ,judetul Galati ~i ale bugetelor institutiilor publice finantate 
din venituri proprii ~i subventii din bugetul local pe anul 2018 , punct indus pe 
ordinea de 'zi cu 13 voturi, pentru ". 

8. Proiect de hotarare aprobarea protocolului de colaborare cu Administratia 
Bazinala de Apa ." Prut- Barlad ", prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Galati , 
pentru realizarea lucrarilor de regularizare ~i reprofilare a cursului de apa " Paraul 
Chineja " pe sectorul intravilan al ora~ului Bere~ti , judetul Galati , punct indus pe 
ordinea de zi cu 13 voturi, pentru" . 

9. Alte probleme , punct indus pe ordinea de zi cu 13 voturi, pentru" . 

Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu . 
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Domnul consilier Horqhidan Gheorghe, pre§edintele §edintei , prezinta cererea 
domnului dr. Negru George Felix , in calitate de coordonator al Centrului de 
permanenta al ora~ului Bere~ti , care solicita atribuirea in folosinta gratuita a 
suprafetei de 68,56 mp din incinta Dispensarului uman in vederea asigurarii 
functionarii Centrului ~i furnizarea serviciilor medicale de urgenta, primare , pentru 
cetatenii din localitate ·. 

intrucat nu sunt observatii , domnul consilier Horqhidan Gheorghe, 
pre§edintele §edintei, supune la vot Proiectul de hotarare privind atribuirea in 
folosinta gratuita ·a unui spatiu , care este a pro bat in forma propusa de initiator cu 
13 voturi, pentru ". 

Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotarire privind aprobarea 
Planului , anual , de evolutie a tarifelor Ia apa ~i canalizare , revizuit , pentru 
implementarea ,,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apci §i 
Apci Uzatci in judeful Galati in perioada 2014-2020". . 

Domnul consilier Bejan Mihai sustine ca , a studiat Planul , anual , de evolutie 
a tarifelor la apa ~i canalizare ~i ca este exagerata . propunerea de cre~tere cu 19% a 
tarifului la canalizare in anul 2019 , in conditiile in care multi cetateni din localitate 
nu beneficiaza ~i nici nu platesc acest serviciu .De asemenea , considera mare ~i 
cre~terea cu 3% a pretului apei , care oricum nu intrune~te conditiile de calitate , de 
potabilitate datorita sistemului de furnizare , deficitar . 

Este de parere ca , numai la finalizarea investitiilor din cadrul ,Proiectului 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa $i Apa Uzata fn judetul Galati fn 
perioada 2014-20;20" tarifele la apa ~i canalizare ar putea fi marite , dar cre~terea cu 
19% a tarifului la canalizare este oricum enorma . 

Domnul consilier Nini Maricel intreaba pe reprezentantii executivului , daca 
procentele de majorare se aplica numai in anii pentru care au fost propuse , cu 
raportare la anul de referinta 2016 sau ele se cumuleaza aritmetic an de an . In eel 
deal doilea caz , apreciaza case ajunge lao valoare exagerata de majorare a tarifelor 
la apa ~i la canalizare . 

Mai mult , in Contractu! de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 
apa ~i canalizare al localitl1itii s-a specificat ca majorarile de tarife vor fi operate 
numai dupa finalizarea investitiilor de catre S.C. Apa Canal S.A. Galati . Intreaba pe 
reprezentantii executivului , care sunt situatiile de forta majora , ce necesita 
majorarea tarifelor la apa ~i canalizare . 

Domnul Primar Died Octavian raspunde ca, in anul 2018 indexarea tarifului la 
apa pentru ora~ul Bere~ti a fost zero , iar la canalizare de numai 2 procente : Prin 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114 I 2018 a fost majorat salariul minim pe 
economie , in domeniul constructiilor, la 3.000 lei lunar . Cre~terea salariului minim 
pe economie confera firmelor ' ca~tigatoare dreptul la renegocierea valorilor 
contractelor de lucrari cu autoritatea contractanta . Deoarece UE nu acorda o noua 
finantare , pentru situatiile neprevazute in derularea contractelor de lucrari , ADI a 
majorat tarifele la apa ~i canalizare pe tot teritoriul judetului Galati in vederea 
acoperirii unei paqi mici din cheltuielile salariale ale firmelor ca~tigatoare ale 
lucrarilor. 

Reprezentantii ADI ( Asociatiei de Devoltare Intercomunitara ) Apa Galati au 
spus ca aceasta majorare este singura solutie pentru a nu fi periclitata 
implementarea ,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa $i Apa 
Uzata fn judetul Galati fn perioada 20 14-2020" , iar tarifele de 3% la apa ~i 19% la 
canalizare vor fi a plicate doar pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2019 . 

Domnul consilier Nini Marice[ · afirma ca , Strategia de tarifare propusa de 
catre Apa Canal S.A. Galati este foarte clara, continand majorari tarifare , anuale , 
succesive : pentru apa in anul 2019 de 3% , pentru anul 2020 de 1% , la canalizare 
in anul 2019 de 19% , pentru anul 2020 de 3,5% . Ori , raspunsul domnului Primar 



4 

lasa sa se inteleaga ca , la finele anului 2019 pentru apa se da jos majorarea de 3% ~i 
se ia in calcul do~r majorarea de 1% , iar la canalizare se da jos la finele anului 20 19 
majorarea de 19% ~i se ia in calcul doar majorarea de 3,5% . 

Nu considera corecta aceasta interpretare a Strategiei , deoarece in anul 2019 
majorarea de 2% ( a tarifului la canalizare pe anul 2018 ) se regase~te in cost . 

Domnul Primar Died Octavian raspunde ca , ceea ce intereseaza sunt tarifele 
in anul curent , pentru anii 2020 , 2021 , 2022 ~i 2023 ramane de vazut . 

Domnul consilier Nini Maricel propune ca hotararea consiliului local de 
aprobare a Strategiei de evolutie a tarifelor sa stipuleze expres ca , tariful de 19% la 
canalizare se a plica doar pana la finele anului 2019 , nu ~i in anul 2020 ~.a.m.d .. 

Practic sa fie aprobata Strategia, revizuita, doar pana la finalul anului 2019. 
Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , considera ca , s-a 

inteles propunerea domnului consilier Nini Maricel ~i intreaba daca mai sunt 
observatii cu privire la proiectul de hotarare . 

Domnul consilier Beian Mihai afirma. ca , nu se poate vorbi de o cre~tere cu 
19%, iar de anul viito.r de 0 scadere la 1 % ' situatia fiind asemanatoare principiului 
(teoriei ) drepturilor salariale , ca~tigate . La un calcul aritmetic, simplu se poate 
ajunge la concluzia ca , in 5 ani majorarile de tarife sa fie de aproximativ 30 - 40%. 

intrucat nu sunt alte observatii , domnul consilier Horqhidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului 
, anual , de evolutie a tarifelor la apa ~i canalizare , revizuit , pentru implementarea 
,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa $i Apa Uzata in judetul 
Galati in perioada 2014-2020" , care este aprobat cu modificarea propusa de catre 
domnul consilier Nini Maricel cu 11 voturi "pentru" ~i 2 voturi ,impotriva" ( domnii 
consilieri Bejan Mihai ~i Petrea Aftene) . 

Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi : Proiect de hotarare pentru 
modificarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru 
functionarii publici f}i personalul contractual din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti , judetul Galati , precum ~i din cadrul 
institutiilor ~i serviciilor publice , locale, lara personalitate juridici , anexa Ia 
Hotararea ' Consiliului Local al ora~ului Bere~ti judetul Galati nr. 
27/27.09.2018 . . 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , intreaba pe 
consilierii locali daca au observatii sau propuneri . 

intrucat nu sunt observatii , domnul consilier Horghidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, supune la vot Proiectul de hotarare pentru modificarea 
Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici 
~i personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului 
Bere~ti , judetul Galati , precum ~i din cadrul institutiilor ~i serviciilor publice , locale, 
fara personalitate juridica , anexa la Hotararea Consiliului Local al ora~ului Bere~ti , 
judetul Galati nr. 27/27.09.2018 , care este aprobat in forma propusa de initiator cu 
13 voturi '! pentru ". 

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind insuf}irea 
completarii inventarului bunurilor , care apartin domeniului public allocalitatii 
, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al ora§ului Beref}ti , judetul Galati nr. 
14 1 31.05.2010., cu modificarile ~i completarile ulterioare . 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , reaminte~te 
consilierior locali ca ' in urma cu cateva luni ' a existat 0 propunere a domnului 
consilier Spinachi Tudorel de completare a inventarului bunurilor apartinand 
domeniului public al localitatii ~i intreaba consilierii locali , daca au observatii cu 
privire la proiectul de hotarare . 
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fntruca.t nu sunt observatii , domnul consilier Horghidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, supune la vot Proiectul de hotarare privind insu:;;irea 
completarii inventarului bunurilor , care apartin domeniului public al localitatii , 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al ora:;;ului Bere:;;ti , judetul Galati nr. 14 j 
31.05.2010 , cu modificarile ~i completarile ulterioare , care este aprobat in forma 
propusa de initiator cu 13 voturi" pentru ". 

Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi : Proiect de hotarire privind aprobarea 
solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului 
Rural ( FGCR IFN- SA ) pentru proiectul finantat prin Masura 19.2- Sprijin 
pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de dezvoltare .locala a 
ora~ului Bere~ti , judetul Galati "Modemizare casci de culturci, or~ Ber~ti, 
judeful Galati". 

Domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , arata ca , 
autoritatea locala solicita emiterea scrisorii de garantie din partea FGCR IFN-SA in 
vederea obtinerii avan~ului de 40% din valoarea , · to tala a proiectului "Modemizare 
easd de culturd, or~ Ber~ti, judetul Galati " , respectiv suma de 148.829,75 lei , 
necesara inceperii lucrarilor , care va fi garantata in procent de 100% de catre IFN
SA. 

Domnul eonsilier Petrea Aftene , intreba pe primarul localitatii in ce constau 
lucrarile de modernizare ale Casei de cultura a ora~ului Bere~ti , judetul Galati . 

Domnul Primar Died Oetavian raspunde ca , in baza proiectului tehnic se vor 
efectua lucrari de reabilitare a exteriorului ~i interiorului cladirii , dotare cu scaune 
~i convectoare electrice , lucrari de reabilitare a acoperi~ului ~i altele. 

Domnul eonsilier Nini Marieel intreaba pe reprezentantul executivului , daca 
serisoarea, banc~ra garanteaza intreaga suma, care se plate~te anticipat. 

Domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , mentioneaza ca, 
scrisoarea de garantie , bancara acopera doar avansul de 40% din valoarea , totala a 
proiectului {{Modemizare easd de culturd, or~ Ber~ti, judetul Galati " , care este de 
523.410,42 lei . 

fntrueat nu sunt alte observatii , domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, 
presedintele 'sedintei, supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii 
scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR IFN
SA ) pentru proiectul finantat prin Masura 19.2- Sprijin pentru implementarea 
actiunilor in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a ora~ului Bere~ti , judetul Galati 
{{Modemizare easd de culturd, or~ Ber~ti, judetul Galati", care este aprobat in forma 
propusa de initiator cu 13 voturi" pentru ". 

Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi : Proiect de hotarire privind aprobarea 
valorii proiectului de investitii "Modernizare casci de culturci, or~ Ber~ti, 
judeful Galati ". 

Domnul eorisilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , arata ca , din 
materialele , existente la mapele consilierilor locali , rezulta valoarea proiectului de 
investitii "Modemizare easd de culturd, or~ Ber~ti, judetul Galati " , care este de 
523.410,42 lei ~i intreaba daca sunt obiectiuni in legatura cu proiectul de hotarare. 

Domnul eonsilier Nini Marieel , intreba pe primarul locaitatii , daca suma de 
523.410,42 lei este reprezentata numai din bani pubici sau o parte sunt ~i fonduri 
europene prin acel proiect cu GAL-ul. 

Domnul Primar Died Oetavian raspunde ca, mare parte sunt fonduri europene, 
nerambursabile obtinute prin proiectul intocmit prin intermediul Grupului de 
Actiune Locala ( GAL ) Covurlui . 

fntrucat nu sunt alte observatii , domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii 
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proiectului de investitii "Modemizare easd de culturd, ora§ Ber~ti, judetul Galati " 
care este aprobat in forma propusa de initiator cu 13 voturi, pentru ". 

Se treee la punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
conturilor de executie ale bugetului local al ora,ului Bere,ti Judetul Galati 'i 
ale bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii 'i subventii din 
bugetullocal pe anul 2018. 

Domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei, prezinta contul de 
executie al bugetului local pe anul 2018 , avand la partea venituri suma de 
4.313.110 lei , iar la partea de cheltuieli suma de 4.083.354 lei , cu un excedent 
bugetar de 229.756 lei §i intreaba eonsilierii locali , daca au observatii cu .privire la 
proiectul de hotarare . 

Intrucat nu sunt observatii , domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea 
conturilor de executie ale bugetului local al ora~ului Bere~ti ,jude'tul Galati ~i ale 
bugetelor institutiilor P.Ublice finantate din venituri proprii ~i subventii din bugetul 
local pe anul 2018 , care este aprobat in forma propusa de initiator cu 13 voturi 
,pentru ". 

Se trece la punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
protocolului de colaborare cu Administratia Bazinala de Apa " Prut - Barlad ", 
prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Galati , pentru realizarea lucrarilor de 
regularizare ~i reprofilare a cursului de apa " Paraul Chineja " pe sectorul , 
intravilan al ora~ului Bere~ti , judetul Galati . 

Domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , invita pe primarul 
localitatii pentru a prezenta proiectul de hotarare , initiat . 

Domnul Primar Died Oetavian precizeaza ca , a discutat cu directorul 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Galati §i lucrarile de regularizare §i reprofilare a 
paraului Chineja vor fi efectuate in decursul lunilor iunie - iulie 20 19 . ~eful SGA 
Galati a promis punerea la dispozitia autoritatii administratiei , locale a 1-2 utilaje 
pentru terminarea mai rapida a lucrarilor . . 

Domnul eonsilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , mentioneaza ca , 
potrivit protocolului autoritatea locala va pune la dispozitia lucratorilor SGA Galati 
doar combustibilul necesar functionarii utiajelor . 

Domnul Primar Died Oetavian competeaza remarca pre§edintelui de §edinta cu 
obligativitatea Primariei ora~ului Bere~ti de a asigura paza utilajelor in afara orelor de 
lucru . Totodata propune modificarea duratei protocolului din luna iunie 2019 pana 
in iunie 2020 in cazul aparitiei unor situatii nepreviizute ( executarea de lucrari de 
catre SGA Galati in mai multe zone ale judetului Galati ) . 

Domnul. eonsilier Nini Maricel intreba pe primarullocalitatii , care este sectorul 
albiei paraului Chineja pe care vor interveni utilajele . 

Domnul Primar Died Oetavian raspunde ca , lucrarile vor efectuate numai in 
sectorul , intravilan al localitatii pana in zona liniei de cale ferata din aproprierea 
fostului lAS. Bere§ti . 

Domnul eonsilier Nini Marieel intreba pe primarullocalitatii , daca in afara de 
combustibil mai sunt §i alte costuri , care trebuiesc suportate de catre Primaria 
ora§ului Bere~ti .De asemenea , dore~te sa afle daca vor fi efectuate §i amenajari 
hidrotehnice ( aparatori din beton tip" cascada") menite sa reduca viteza de curgere 
a apei ~i consolidare a malurilor . 

Domnul Primar Died Octavian raspunde ca , Primaria ora~ului Bere§ti asigura 
numai combustibilul ~i paza utilajelor ; restul obligatiilor revenind numai SGA Galati. 
Lucrarile sunt strict de regularizare ( indreptare ~i curatare a albiei ) , poate cu 
timpul se vor realiza ~i amenajari hidrotehnice in baza unui proiect tehnic intocmit 
impreuna cu SGA Galati. 
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Domnul consilier Spfnachi Tudorel intreaba cui ii revine obligatia de regularizare 
~i reprofilare a cursului de apa in afara sectorului, intravilan . 

Domnul consilier juridic Dandes Marius Ciitiilin raspunde ca , lucrarile de 
regularizare ~i reprofilare a cursului de apa in afara sectorului , intravilan revin , in 
mod exclusiv , Apelor Roma.ne prin SGA Galati . 

Domnul consilier Petrea Aftene considera ca , este o lucrare foarte buna in 
vederea cre~terii capacitatii albiei paraului de preluare a surplusului de apa, in cazul 
ploilor abundente , dar propune sa fie discutate ~i alte locuri din ora~ul Bere~ti , care 
ridica probleme in cazul inundatiilor ~i necesita amenajamente hidrotehnice , urgente 
sau interventia utilajelor primariei . In acest sens exemplifica ridicatura de -teren 
(damb ) de langa familia Donose , care nu permite scurgerea apelor pluviale in. paraul 
Chineja, iar apa balte~te pe drum. At mai fi erodarea terenului la ie~irea spre Ple~a, 
pe partea dreapta . . 

Domnul Primar Dicii Octavian raspunde ca , protocolul vizeaza numai cursul, 
intravilan al paraului Chineja , lucratorii SGA Galati nu vor actiona in alta parte ~i 
nu vor efectua alte lucrarj ( prevenirea all!lnecarilor de teren etc. ) . 

Domnul consilier Bejan Mihai a retinut ca , domnul primar dore~te o colaborare 
cu SGA Galati pana in iunie 2020 , insa in materialele din mapele comunicate 
consilierilor locali protocolul de colaborare cu SGA Galati vizeaza o alta perioada , 
respectiv 3 iunie - 30 septembrie 2019 . 

Domnul Primar Dicii Octavian raspunde ca , tocmai a formulat mai devreme o 
propunere de modificare a proiectului de hotarare in acest sens . 

Intrucat nu mai sunt alte observatii , domnul consilier Horqhidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, .supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea 
protocolului de colaborare cu Administratia Bazinala de Apa " Prut - Barlad ", prin 
Sistemul de Gospodarire a Apelor Galati , pentru realizarea lucrarilor de regularizare 
~i reprofilare a cursului de apa" Paraul Chineja" pe sectorul , intravilan al ora~ului 
Bere~ti , judetul Galati , care este aprobat cu modificarea propusa de domnul Primar 
Dica Octavian cu 13 voturi "pentru ". 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi : Alte probleme . 

Domnul consilier Nini Maricel aduce la cuno~tinta autoritatii deliberative ~i a 
reprezentantior executivului mai multe probleme . In primul rand , cand se intra in 
localitate dinspre Ple~a , pe partea dreapta , exista o portiune de conducta , care este 
vizibila ~i care ar trebui acoperita cu pamant , ori invelita pana la finalizarea 
investitiilor de alimentare cu apa ~i canalizare . Face aceasta propunere , deoarece 
conducta este fabricata dintr-un material , care nu corespunde normelor europene 
privind sanatatea publica . Persoane rauvoitoare pot fotografia aceasta portiune de 
conducta ~i trimite imaginile la institutiile cu atributii in domeniu . 

A doua problema , o reprezinta drumul paralel cu str. Valea Chinejii ~i str. 
Trandafirilor , deoarece cetatenii cu ie~ire la aceasta cale de comunicatie fac tot felul 
de ~anturi pentru evacuarea apei din curtile lor . Adreseaza rugamintea executivului 
de amenajare ·a acestui drum cu un pic de balast pentru a se putea circula in conditii 
normale. 

De asemenea , daca tot s-a ajuns cu iluminatul pana la puntea din zona, sa se 
mai puna ni~te Iampi , stradale , care ar mai descuraja pe unii cetateni de a arunca 
de~eurile menajere in albia paraului Chineja .Politia Locala ar trebui sa ii notifice pe 
ace~ti cetateni , iar ulterior sa le aplice amenzi , deoarece Bere~tiul nu este " un sat 
fiirii caini " ' toata lumea sa faca ce vrea . 

0 alta problema o reprezinta depozitarea de material lemnos pe drumurile 
publice, care impiedica fluidizarea circulatiei. 

In final, aduce la cuno~tinta executivului faptul ca , pe str. Bazanului sunt 
cativa "gospodari " care arunca gunoiul de grajd peste gard . ~i in cazul acesta 
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trebuie sa intervina functionarii Politiei Locale , cu avertisment la prima abatere a 
cetateanului ~i cu amenda la repetarea faptelor . 

Domnul Primar Died Octavian raspunde ca , nu este singura zona in care se 
petrec astfel de fapte, contrare legii ~i bunului simt. 

Domnul consilier Nini Maricel sustine ca , toata lumea din acea zona este 
revoltata ca nu . are o lada de gunoi pentru depozitarea gunoiului . Vine cu 
propunerea de amplasare in zona a unui tomberon zincat, de stimulare a cetatenilor 
in achizitionarea din surse financiare , proprii de pubele pentru colectarea gunoiului 
~i acordarea de scutiri de catre autoritatile administratiei , publice , locale la plata 
taxei_de habitat ( salubrizare ) . 

Domnul Primar Dicii Octavian raspunde ca, acoperirea conductei de azbest de 
la intrarea dinspre Ple~a nu i~i mai are rostul , deoarece este o conducta dezafectata 
~i speram la finalizarea cat mai rapida a investitiilor de alimentare cu apa ~i 
canalizare . in privind colectarii de~eurilor exista , in prezent , unele probleme, dar 
odata ce va fi delegat serviciu de salubrizare catre ADI ECOSERV Galati fiecare 
cetatean va avea pubela.in poarta ~i va ·fi raspunzator , direct de actiunile sale . il 
informeaza pe domnul consilier Nini Maricel ca, vor fi amplasate cate un tomberon 
in apropierea locuintei domnului Puiu Ciobotaru ~i la domnul Manea. 

Domnul consilier Petrea Aftene solicita luarea unor masuri pe str. Trandafirilor, 
uncle s-au format gropi , deoarece zilele trecute ( in urma ploilor din abundenta ) a 
avut o experienta neplacuta . Cu toate ca a amplasat saci cu nisip la intrarea in 
locuinta sa, apa a reu~it sa ii patrunda in garaj . Norocul a fost ca, o mare parte din 
viitura s-a scurs pe poarta deschisa de la fosta cooperativa me~te~ugareasca 
{'Victoria". Foarte mult -conteaza masurile de prevenire a inundatiilor , dar in cazul 
caderii unei cantitati mari de apa , intr-un interval scurt de timp , masurile de 
prevenire nu i~i ating scopul . 

Domnul consilier Nini Maricel considera ca, problema ridicata de catre domnul 
Petrea Aftene este o problema a tuturor , generata de o tasare a terenului din zona . 
Apreciaza ca problema ar putea fi rezolvata prin saparea ~i amplasarea, temporara a 
unei conducte de 120 mm in diametru , de la punctul eel mai de jos in care se 
aduna apa pe str. Trandafirilor ( uncle se face o palnie ) , conectata, la reteaua de 
canalizare a ora~ului . ' 

Domnul Primar Dicii Octavian raspunde ca, nimeni nu se baga sa faca rabat 
de la proiectul de alimentare cu apa ~i canalizare , mai ales ca acesta este finantat 
din fonduri europene , care sunt verificate . 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , este de parere ca , 
solutia, temporara propusa de catre domnul consilier Nini Maricel nu i~i are rostul , 
deoarece proiectul de alimentare cu apa ~i canalizare a fost demarat. 

Domnul consilier Nini Maricel afirma ca , proiectul cu alimentarea cu apa ~i 

canalizare poate se va finaliza in anii 2020-2021 , iar pana atunci propunerea sa era 
cea mai buna solutie . 

Domnul Primar Dicii Octavian este de parere ca , lucrarile la proiectul de 
alimentare cu apa ~i canalizare nu vor dura atat de mult , mai ales ca pana in lunile 
septembrie - 'octombrie ale anului in curs Primaria localitatii ~i-a propus asfaltarea 
str. Trandafirilor . 

Domnul consilier Petrea Aftene a retinut din spusele domnlui primar ca , va fi 
turnat asfalt pe str. Trandafirilor . Considera ca este necesara decopertarea unei 
parti a stratului asfaltic , deoarece la fiecare asfaltare cre~te nivelul strazii , incat se 
va ajunge la nivelul "geamurilor cliidirilor{{. 

Domnul consilier Horghidan Gheorghe, presedintele sedintei , sustine ca , 
aceasta problema nu revine primarului localitatii , dar revine proiectantului lucrarii 
de reabilitare a str. Trandafirilor . 

Domnul Primar Dicii Octavian sustine ca, inaintea intocmirii proiectului tehnic 
se va realiza ~i un studiu al terenului de catre speciali~ti . 
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Domnul consilier Nini Maricel este de parere ca , cei care ridica probleme in 
~edin~ele consiliului local sa vina ~i cu propuneri de remediere a acestora . 

Intrucat nu sunt alte probleme, domnul consilier Horqhidan Gheorghe, 
presedintele sedintei, declara inchise lucrarile !?edintei Consiliului Local al ora!?ului 
Bere!?ti. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un exemplar. 

PRE~EDINTELE ~EDINTEI, 

Horghidan Gheorghe 

Consilier juridic , 
DR ndes Marius_Catalin 


