
PROCES - VERBAL  

Incheiat azi, 09.08.2020 cu ocazia organizării consultărilor publice în vederea consultării și 
informării publicului cu privire la elaborarea propunerilor privind: 

� extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă; 

� înființarea întreprinderii municipale; 

� amplasarea unui teren de joacă. 

 

Consultările publice s-au desfășurat la 09.08.2020, între orele 1000 - 1200, la Casa de cultură, 
în aer liber. Înregistrări audio sau video nu au fost efectuate. 

 
Întâlnirea a fost petrecută de următorii membri ai grupului de lucru:  

� Zatic Alexei , primar - președinte; 
� Pîrău Natalia, secretar- membru ; 
� Popa Serghei, specialist RRF - membru ;  
� Boțan Vasile, președintele CCS pentru pr.funciare, ecologie și urbanism - 

membru; 

Au participat reprezentanți ai agenților economici din localitate, consilieri locali, cetățeni 
de rând- 53 de persoane. 

 
1. Partea întroductivă. 

Dl primar, Alexei Zatic a menționat despre sarcinile puse în fața grupului de lucru, despre 
procesul de activitate, cui au fost trimise invitațiile. A chemat participanții la consultările publice 
la un dialog constructiv privind extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă, în special foararea sondei arteziene, înființarea întreprinderii municipale, amplasarea 
unui teren de joacă. 

2. Observații de procedură și sugestii  
        Dna Natalia Pîrău, secretarul consiliului local, responsabil în cadrul grupului de lucru 
pentru întrebările de procedură, a explicat cadrul legal al procedurii și importanța consultărilor 
publice. 

        Observații sau propuneri referitor la procedură nu au fost înaintate. 

 
3. Prezentarea. 

 
Grupul de lucru a prezentat propunerea oferind explicațiile de rigoare. 

Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate în informația prezentată. 

 
  Dl primar, Alexei Zatic a adus la cunoștința celor prezenți condițiile proiectului 
investițional privind extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, în 
special forarea sondei arteziene, asigurarea cu apă a circa 22 % din populație a s. Bravicea; a 
explicat că trebuie contribuția populației în sumă de 20% și a propus să se strângă câte 1000 lei 
de gospodărie, dl. Iurie Harea a propus să fie contribuția câte 1500 lei de gospodărie la care au 
fost de acord toți cei prezenți. 

Dl. primar a adus la cunoștință necesitatea înființării întreprinderii municipale, persoana 
juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise 
ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în 
rezultatul activității economico-financiare. 



Ținând cond de propunerile familiilor tinere din sat, Dl Primar a vorbit despre un teren de 
joacă cu tobogane și a venit cu propunerea să fie amplasate pe teritoriul Casei de cultură, unde 
toți au fost de acord pentru că terenul este păzit și să nu fie deteriorate. 

Participanții grupului de lucru au explicat că deciziile respective vor avea un impact 
pozitiv în dezvoltarea comunității. 

Mulți dintre cei prezenți au remarcat necesitatea luării unor asemenea decizii de cărte 
Consiliul local. Membrii grupului de lucru au susținut aceaste propuneri. 
         Dl. primar le mulţumeşte celor care au participat la dezbaterea publică. Drept pentru care, 
s-a încheiat prezentul proces-verbal de dezbatere publică. 

 

Secretarul grupului de lucru    _________________  Natalia Pîrău 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


