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Nr. Ad. 763 din 02.10.2013
Proces- verbal
Încheiat astăzi 02 octombrie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 763 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 01 octombrie 2013.
La şedinţă participă 15 consilieri locali, lipsă fiind domnii consilieri Bretoiu Horaţiu, Sălăjean
Alin, Filip Remus şi Tot Vasile.
Domnul Giurgiu Ilie- îl propune pe domnul Haiduc Cristian preşedinte de şedinţă.
Supusă votului, această propunere este aprobată cu unanimitate de voturi, astfel că pentru
următoarele trei luni, domnul Haiduc Cristian va fi preşedinte de şedinţă.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local,
cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea (ajustarea) tarifelor aferente furnizării serviciilor
de apă şi canal în cadrul ariei delegării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apa Văii Arişilui ”
, pentru intervalul 2007-2013.
2. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 al HCL nr. 2 din 09.01.2013 cu un nou
aliniat.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea (ajustarea) tarifelor aferente furnizării
serviciilor de apă şi canal în cadrul ariei delegării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,
Apa Văii Arişilui ” , pentru intervalul 2007-2013.
Domnul Haiduc Cristian- trebuie să cer un punct de vedere despre gaficul viitoarelor
majorări de preţuri conform calendarului care a fost stabilit la implementarea acestui proiect
european, să fim previzibili de acum încolo şi de aceea o să rog Compania de Apă Arieş să
prezinte acest grafic pe următoarea perioadă, deci pe următorii ani, astfel încât populaţia să ştie
exact la ce să se aştepte din punct de vedere al majorării tarifelor.
Doi, sper ca noua conducere a Copmaniei de Apă Arieş să continue managementul
performant care a fost înainte, în sensul în care această societate a fost prima în România la
implementarea proiectelor europene pe domeniul apă-canal, a fost dată ca exemplu de către
Ministerul Mediului , sper ca aceste lucruri să continue şi să meargă înainte, sper ca această
companie să aibă profit, astfel încât în următorii ani, tarifele la apă şi canal, datorită investiţiilor
pe care le vor face din profitul realizat, să nu mai trebuiască să fie majorate.
O să monitorizăm acest lucru în fiecare an şi cred că asta va fi soluţia.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 14 voturi pentru, şi o abţinere
( domnul Rece Iulian) adoptându-se astfel HCL nr. 122 din 2 octombrie 2013.
Domnul Rece Iulian- m-am abţinut de la vot pentru că sunt angajatul acestei societăţi.
2. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 al HCL nr. 2 din 09.01.2013 cu un nou
aliniat.
Nu sunt discuţii legate de acest proiect de hotărâre.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 123 din 2 octombrie 2013.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
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