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Proces-verbal,
Incheiat astazi, 31.10.2017

Astăzi, data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Căiuţi, judeţul
Bacău. Şedinţa ordinară a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 496/26.10.2017 a domnului primar.
La şedinţă participă 12 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi, absentează
domnul Gabăr Ionel, dl Oproiu Constantin și dl Matei Laurențiu.
D-l Primar prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Căiuți,
județul Bacău
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
2.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. SORT CONSTRUCT
GROUP S.R.L., a drumurilor vicinal Rateș aparținând domeniului public al comunei Căiuți, ce va fi
utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Căiuti, judeţul Bacău -iniţiator: primar Orândaru Gabriel
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 68 din 28.09.2017 pentru acordarea
unui mandat special domnului Orândaru Gabriel reprezentantul comunei Căiuți în cadrul Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea
tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului Agricol,stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,implementarea Registrului Agricol Naţional(RAN) la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale Comuna Căiuţi, judeţul Bacau
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor financiare depuse de către unitatile de cult din comuna
Caiuti în vederea obtinerii unor finantari
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe
trimestrul III aferent anului 2017
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere si
reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
9.Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli necesare
realizării obiectivului "Extindere si reabilitare dispensar uman, sat Căiuti, comuna Căiuți, județul Bacău"
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi pe
anul 2017
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-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevențelor ce se vor încasa de la CMI Țîntaru Dana-și de la CMI
Macovei Gabriela
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Reabilitare pod
peste râul Trotuș in comuna Căiuți, Județul Bacău”
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
13.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici„Amenajare poduri si podete în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți
punct Țârcu din Comuna Căiuți, Județul Bacău”, finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
14.Raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la
Comuna Căiuți
15. Diverse
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 12 voturi pentru.
Se consultă consilierii asupra conținutului procesului-verbal al sedintei ordine din 28.09.2017.
10 voturi pentru și două abțineri - d-l Orheanu: nu a avut timp să-l studieze, l-a primit târziu și Dl
Matei I. – a lipsit.
Dl președinte de ședință Mărcuț Ion preia activitatea.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Căiuți,
județul Bacău
Discuții:
Dl Matei – la cap. 3, art.3 și la cap.7, art.7 trebuie trecute răspunderile și cine urmărește la fel ca la
celelalte capitole. Din modelul de p.v. se anulează dispune confiscarea. PV să se întocmească în trei
exemplare.
D-na secretar- se va consemna acest aspect.
D-l Orheanu – e bine că ați gândit un program de măsuri de gospodărire a comunei. În acest
program treceți dumneavoastră ce ne propunem și obligațiile din partea unora. Concură la buna
gospodărire a comunei mai multe categorii, în primul rând cetățenii, trebuie să fie, că sunt mai mulți,
instituțiile, societățile de orice fel și nu în ultimul rând executivul. Consider că programul iar este făcut pe
repede înainte în sensul că, în cuprinsul lui se regăsesc o mare parte din cele ce le-am dori să fie, mai puțin
unele lucruri pe care eu le consider foarte importante. Gospodărirea comunei înseamnă și gospodărirea
inventarului de care noi beneficiem, recte a investițiilor moștenite, altele făcute de noi. M-aș referi la
drumurile care ne aparțin, drumurile comunale. Către final veniți cu amenzi pentru nerespectarea celor
trecute. Nu ați trecut nicăieri respectarea circulației pe drumurile publice, nu este trecută urmărirea de către
noi, de către executiv prin aparatul pe care îl are a circulației pe aceste drumuri din punct de vedere al
caracteristicilor drumurilor respective, în special mă refer la portanța drumurilor. După ce aceste drumuri
vor fi distruse, cheltuielile vor fi făcute tot prin efortul local. Oare de ce să nu disciplinăm pe cei care
doresc să uzeze drumurile noastre, să fie sancționați, taxați, dacă este posibil, nu am avut timp să mă
interesez din acest punct de vedere, să circule dacă depășesc. Rog să aduceți completare cu urmărirea
circulației. O altă problemă: iluminatul public este tot al nostru. Am avut în ultima săptămână o rugăminte.
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Cetățenii vin către noi, apelează pentru realizarea iluminatului, pe sărite...La ulița de la Vrânceni... Nu s-a
rezolvat absolut nimic.
Dl primar- sunteți în urmă cu informația.Au fost astăzi.Putem întrerupe ședința. Sau putem să-l chemăm în
ședința de consiliu
Dl Orheanu – eu am primit informația acum 4 ore că nu funcționează. Dacă s-a rezolvat între timp...
Dl Durlan- asta se discută la Diverse.
Dl Orheanu – Altă problemă, la cap. 3 treceți ca obligativitate acșiuni de toaletare a arborilor și întreținerea
spațiilor verzi. În comună sunt mai multe categorii de vârstă a populației. Chiar dacă unii au terenuri în
apropierea drumurilor comunale, cu vegetație care împiedică circulația. Această activitate ne aparține nouă.
Nu putem obliga un cetățean de 80 de ani să taie vegetația de pe marginea drumului. Iată că la punctul d ar
trebui completare în sensul în care l-am spus.
Dl Durlan – dragi colegi propun să aprobăm, dacă vorbim toți așa. Vorbim succint.
Dl Orheanu – eu nu am trecut peste cuvântul dumneavoastră. Pe dv v-am auzit că putem împărți cele 13
puncte în două ședințe, să ne aplecăm cu responsabilitate asupra fiecărui proiect.
Dl Durlan – trebuia să depuneți înainte de ședință amendamente. Limitați cuvântul la 2 minute.
Dl Orheanu – Dumneavoastră nu ați fost limitat când ați vorbit peste alți vorbitori, fapt pt care nu permit ca
dumneata să fii cel care-mi ia cuvântul. Domnule președinte dacă-mi limitați cuvântul..., mă opresc.
Dl Mărcuț - aveți cuvântul.
Dl Orheanu – Păi nu, atunci nu dați cuvântul altcuiva.Eu consider că am fost disciplinat întotdeauna.
Dna secretar- domnule Orheanu am rămas la art.3, lit.d. ,,Acțiuni de toaletare a arborilor și întreținere
spații verzi,,. Mai trecem o literă ?
Dl primar- trebuie să și notăm ce spuneți dv. Cum să sune amendamentul?
Dl Orheanu- am vorbit o dată, dacă se vorbește peste mine ? Asta am spus tăierea vegetației care împiedică
circulația.
Dna secretar- am consemnat.
Dl Matei- la art. 7 lit j ,,Să ia măsuri pentru a împiedica deversarea pe sol sau în apele curgătoare a apelor
uzate/menajere,, să se menționeze ,,Să ia măsuri pentru a împiedica deversarea pe sol sau în apele
curgătoare a apelor uzate/menajere,, Sunt unii care deversează
Dl primar- e legea apelor române. E grav dacă e așa
Dl Orheanu – vedeți dumneavoastră cu câtă superficialitate trecem peste lucruri cu importanță. Pe repede
înainte. Bifăm acțiuni.
Dna secretar- amendamentele trebuiau depuse și analizate.
Dl Mărcuț- supunem la vot proiectul ?
Dl Durlan – în forma inițială ?
Dl Orheanu- cu amendamente ?
Dna secretar- modificările dlui Matei sunt clare, la dv la lit.d am înțeles
Dl Orheanu – mai multă grijă pt iluminatul public. trebuie să statuăm odată pentru totdeauna ce și cum cu
iluminatul public. Să nu venim în fiecare ședință că nu merge iluminatul public
Dl Orheanu – câte becuri aveți acasă ? Nu s-a ars niciunul niciodată ? Dacă se stă 3 zile fără bec nu crapă
pământul.
Dl Orheanu – s-a stat un an și
Dl primar- a fost un conflict la Florești cu E-On, nu e vina Consiliului local.
Dna secretar- avem completările dlui Matei și completarea dlui Orheanu la art.3, lit d.
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Dl Orheanu- și cu iluminatul, incvluderea unui alt…
Dna secretar- acum trebuie să includeți, nu includem după ce votați. Cum să sune ? La ce articol ?
Dl Orheanu – păi să statuăm într-o ședință ulterioară
Dna secretar- atunci veniți cu un proiect de hotărâre de modificare a acestei hotărâri.
Dl Orheanu – Corect, treceți mai departe că s-ar putea să fiți trasă la răspundere
Dl Mărcut- supunem la vot forma inițială , cu amendamente ?
Dna secretar- se supune la vot proiectul cu amendamentele propuse.
Dl Mărcuț- cine este pentru ?
Dl Orheanu – doamna secretară? Dar cu drumurile , încadrarea în portanță?
Dna secretar- trebuia să fi venit cu amendamente, să le fi supus la vot. Nu pot să concep acum, să modific
eu singură.
Dl Orheanu - Mie îmi solicitați să vin cu amendamente, pe care nu vreți să le treceți, altul dacă vine le
treceți.
Dna secretar – păi spuneți cum să sune, completarea articolului…
Dl primar- mai înainte, la spații verzi amendamentul dv era
Dl orheanu - și cu drumurile, respectarea portanței
Dna secretar- trebuie să încadrăm și în lege, cum transpuneți faptic propunerea
Dl orheanu – nu e treaba mea
Dl Durlan- trebuie să stabiliți semne de circulație necesare pe toate drumurile, cu avizul Poliției. Până nu le
avem…
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu : 11 voturi pentru, şi un vot împotrivă(d-l
Orheanu).
Din propunerea mea ati trecut un singur amendament, fapt pt care m-am abținut.
Dna secretar- 3 amendamente de la dl Matei și unul de la dl Orheanu
2.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. SORT CONSTRUCT
GROUP S.R.L., a drumurilor vicinal Rateș aparținând domeniului public al comunei Căiuți, ce va fi
utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale
Dl primar- este vorba de Sort construct care are un aviz de la Apele române pentru balast de pe
pârâul Pralea, au nevoie de acces și le trebuie acceptul nostru.
Dl Durlan- o să fac o sesizare, e vorba de tonaj, crapă tot.Să iasă pe la Nemac. Praf face drumul.
Dl Orheanu – iată că e vorba de portanța, cînd e vorba de interes personal e bine cu portanța, când
nu, nu e bine.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 8 voturi pentru, 3 abțineri ( dl Ciubotaru, dl
Roscan si dl Durlan)şi un vot împotrivă(d-l Orheanu).
Proiectul de hotărâre nu a întrunit nr. de voturi necesar pentru a deveni hotărâre.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Căiuti, judeţul Bacău -iniţiator: primar Orândaru Gabriel
Discuții:
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Dl Durlan – am vorbit și cu dl vice în ședința de comisie, sa nu o luați personal, este și dna secretar: la
poliție locală nu prea văd activitatea, si înțele aspectul, că ăla e priceput și face altceva… de ce nu-i duceți
pe fiecare pe post? Este o taxă locală, au fișa postului și fac altceva. Nu sunt împotrivă muncesc, bine. Nu
este interes personal, sunt mulți agenți economici. Lăsați-I să se ocupe de politie locală. Sunt ambulanți din
ce în ce mai mulți.
Dl Marcut – sa vina, dar măcar să-i taxați.
Dl Durlan- Pascu este magazin ambulant pentru 70 de lei.
Dl Orheanu – Nu avem cum să analizăm poliția locală. Să vă spun de ce. Activitatea lor, la ora
actuală nu este conform unui Plan de ordine și siguranță publică, plan care se intocmeste până in luna
aprilie pt anul următor. Ne-am chinuit și am făcut regulamentul. Dacă aveam, putea dl primar să spună da,
domnilor, spuneți ce au făcut în afara planului. Sau noi i-am fi spus de ce face asta, și nu asta. Haideți să
intrăm din punct devedere legal să nu funcționeze nimic în afara legii. Când vom avea acel plan?
Convocați-ne o dată! Stăm la dispoziția dv toată comisia.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 10 voturi pentru, 2 abțineri (dl Roșcan si d-l
Orheanu)
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 68 din 28.09.2017 pentru acordarea
unui mandat special domnului Orândaru Gabriel reprezentantul comunei Căiuți în cadrul Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea
tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului Agricol,stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,implementarea Registrului Agricol Naţional(RAN) la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale Comuna Căiuţi, judeţul Bacau
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor financiare depuse de către unitatile de cult din comuna
Caiuti în vederea obtinerii unor finantari
Nu se supune la vot – avize nefavorabile comisii de specialitate.
Dl primar- veniți cu amendamente, sau nu se aprobă?
Dl Matei – nu am văzut proiectele . În ce bază să aprobăm? Mai facem o ședință.
Dl primar- eu datoria mi-am făcut-o. A durat jumătate de an să adun documente. Mai puțin părintele
Abiculesei, care ar fi vrut să cumpere un teren pentru casă mortuară. Acei cetățeni nu au dezbătută
moștenirea. Am avut prins 1 mld lei vechi, și am specificat că facem împărțire egală, câte 25.000 lei.
Părintele a renunțat la acei bani, așa că am împărțit la celelalte trei parohii.
Dl Sârbu – suma se reportează sau se pierde?
Dl primar – se cheltuie pe altceva, prin rectificare.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe
trimestrul III aferent anului 2017
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere si
reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"
Termenul de depunere este 29.11.2017, altfel ar fi trebuit o convocare de îndată.
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Dl Durlan – vreau să fiu punctual. Anul trecut când era contractual pe buget local, spuneați că e mult 7
mld. Acum se face altceva dea crescut suma? E alt proiect?
Dl primar- proiectul nu era bun. Nu se primea aviz pe proiectul vechi, nu era compartimentat cum trebuie.
Dl Durlan – e o diferență mare de 2,5 mld. Cu 10 mld făceam altceva, spital.
Dl primar- noi primim finanțarea. E stadiul SF. Va fi PTh. Deocamdată suntem în stadiul depunerii la
Minister. Vom vedea ce se aprobă.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 11 voturi pentru, 1 abțineri (dl Durlan)
9.Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli necesare
realizării obiectivului "Extindere si reabilitare dispensar uman, sat Căiuti, comuna Căiuți, județul Bacău"
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi pe
anul 2017
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea redevențelor ce se vor încasa de la CMI Țîntaru Dana-și de la CMI
Macovei Gabriela
Dl Durlan - Se modifică contractul? Eu zic să le punem o clauză ca atunci când se repară clădirea să
se reglementeze spațiul. Să nu mai fie problema spațiului.
Dl primar- Oricum ne lovim de problema, doctorițele sunt în slujba cetățenilor, asta chiar dacă
încasează .
Dl Matei- spațiu este la Pralea. Dacă nu vrea, asta e.
Dl Orheanu – se pune problema rugării acestor două cadre, să participe benevol și cu ajutorul UAT
deplasării în satele comunei, respectiv în spațiile amenajate de noi. Am înțeles că din partea unora a existat
refuz. În atare situație ar trebui și noi să ne repliem . Tu nu poți să te duci, atunci nu e problema mea
spațiul. E o activitate economică ca orice particular. Când de rog ceva nu te interesează, iar când trebuie săți desfășori activitatea privată ceri.
Dl Sârbu – activitatea medicală este computerizată. Când vă duceți cu cardul, nu are cu ce să-l
citească, așa că...
Dl primar- spațiul trebuie avizat DSP. Deja dna Macovei a primit amendă.
Dl Orheanu – cine ne încurcă să facem spațiul?
Dl Durlan – cine le încurcă pe ele să-ți facă spațiul?
Dl primar- nu putem compara cu activitate economica SRL, comerț cu caramele, bomboane. Sunt
în sprijinul cetățenilor.
Dl Orheanu – tocmai de asta trebuie să vină și ele în întâmpinarea cetățenilor.
Dl primar- Surprinzător, dna Tîntaru colaborează bine. Am discutat și este de acord să meargă și la
Pralea și peste apă. Dna dr Macovei are niște rețineri.
Dl Matei – măcar o dată pe săptămână să vină.
Dl Durlan – asta se poate face în cadrul unei alte ședințe. Să prezinte starea de sănătate a populației
și atunci expunem și doleanțele cetățenilor.
Dl primar- miercuri le-am convocat la primărie, le-am expus ce probleme sunt. Trebuie să existe
colaborare.
Dl Mărcuț - mi se pare puțin 500 de lei anual.
Dl primar- Ștefan cel mare a dat spațiu gratuit. La fel și Coțofănești. Nu încasăm o mare avere pe
acest spațiu. Când se realizează investiția se schimbă datele problemei. Când oferi calitate, ceri preț.
Dl Mărcuț- la 30 de lei/lună e foarte puțin.
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Dl Sârbu – dacă biserica este exonerată, că și ei vând lumânări, de ce nu faceți același lucru și cu
medicii. Atunci ofer și eu îți cer. Mai mult ne încurcăm.
Dl Mărcuț - măcar 1000 lei/an.
Dl Sârbu- să fim sănătoți să apucăm inaugurarea noului dispensar.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre:11 voturi pentru, 1 abțineri ( dl Mărcuț).
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Reabilitare pod
peste râul Trotuș in comuna Căiuți, Județul Bacău”
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru
13.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici„Amenajare poduri si podete în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți
punct Țârcu din Comuna Căiuți, Județul Bacău”, finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru
Dl primar – este și Raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de
fond efectuat la Comuna Căiuți . Aveți obiecții la el?
Diverse:
Dl Orheanu -Nu pot să trec peste Raport.
Dl Oprea – știți că am mai vorbit într-o altă ședință.
Acum câteva zile microbuzul care transporta călătorii nu urca panta la Blidari. S-au dat elevii jos să
împingă.E o problemă mare. Ori găsim altă firmă sau o altă soluție.
A doua problemă: încă se adună gunoaie în multe colțuri de sat. Aș propune concesionarea
terenului pe care se adună gunoaie pt săteanul care stă la capătul satului. Poate nu mai aruncă în altă parte.
Dl primar – când împrejmuiești un teren ca asta, se va pune alături, și iar mai
Dl Oprea- la Decusară nu se mai duce. Cărau toți gunoi acolo. Am pus camere.
Dl primar- sectoarele astea de teren unde avem probleme sunt pășune, iar pășunea nu se poate
concesiona. Pt transport, am purtat o discuție la Consiliul Județean, este în sarcina lor, pe noi nici măcar
nu ne întreabă nimic. Au spus că o să împuternicească primarul să convoace pe cei care au licență să le
spunem problemele. Sau să chemăm ARR, să stea la pândă.
Dl Oprea- se plătesc abonamente, se deschide ușa în mers, nu se poate așa ceva.
Dl Matei – legat de proiectul de la Pralea, am înțeles că s-a prelungit deschiderea sesiunii. Mă ofer
să contribui la obținerea avizelor. Poate reușim .
Solicit ca doamnele doctor să prezinte stare de sănătate a locuitorilor comunei. Așa discutăm și alte
probleme.
S-au depus mai multe cereri de lemne foc. Ce se întâmplă cu ele.
Dl primar- pe fiecare cerere scrie locul de unde vrea lemne. Cu copia va merge la pădurar. Nici
20% din cereri nu au ajuns la pădurar.
Dl Orheanu- în condția în care nu e nici o subvenție, ajutor, mă întreb, dacă merg să cumpăr o
cratiță, trebuie să cer acordul primarului?
Dl primar – e la nivel de minister.
Dl Durlan- e politica partidului
Dl Orheanu – eu nu fac politica nici unui partid, eu fac politica cetateanului.
Dl Matei – de ce până acum nu era așa?
Dl primar- sunt partizi speciale pentru populatie.
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Dl Matei – in noiembrie se sarbătorește Ziua Morților. Este necesară o pubelă mare, se poate ?
Dl primar- gunoiul îl plătește UAT dacă punem pubelă.. Nu avem cum să dăm.Dacă vrea preotul,
să plătească.
Dl Roșcan- asfaltarea în satul Căiuți, mai apare, sau...Vă spun de ce . În zona Stanciu, e o zonă
strânsă, mal surpat, se circulă cu tonaj mare. E o zonă care ridică probleme. Trebuie o consolidare.
Dl primar- la ședința treută am aprobat avansul pt investiție. CU acel avans putem face jumătate de
investiție. Sperăm ca până la sfârșitul anului să rezolvăm documentele.
Am avut solicitare de la dr. Țîntaru, legat de centrală. E spartă. Nu se poate investi, atât timp cât va
fi o investiție. Nu are rost să cheltui. La fel și în cazul drumului. Știu zona.
Dl Sârbu- cereri de lemne aprobate sunt o falsă impresie că nu știu ce partid politic ajutăp
populația. Trebuie să te duci în pădure să accepți lemn până în 24 cm, nu asigură nimeni corhănitul, mijloc
de transport, așa că eu am renunțat. Haideți să investim în unul din oameni să facă depozit.
Dl Oprea - este depozit.
Dl primar- este rampa la depozit.
Dl primar- cunosc problema la OS Caiuti si la OS Sascut. La Caiuti este posibilitate mare si cerinta
mica, la Sascut e invers. Acolo se duc oamenii și iau lemne așa, în condițiile astea.
Dl Orheanu – Poliția locală întocmește niște rapoarte săptămânale. Când le putem vedea? Am
solicitat dl viceprimar să mă ajute cu Poliția locală pt a interveni în zona pod Trotuș către Heltiu, unde am
constatat că se aruncau gunoaie de către doi cetățeni cu o căruță. Dl. viceprimar nu m-a ajutat până la
capăt, spunându-mi că poliția locală este în altă parte, la un drum Blidari, Pralea. Să-mi spuneți și mie întro perioadă de un an de zile, câte amenzi au aplicat Poliția locală, eu nu spun în ziua aia când am constatat
eu, pentru aruncarea gunoaielor în locuri nepermise. Dacă nu dorim să intrăm în rând cu toate activitățile,
așa cum spune legea, nu o să reușim niciodată.
Dl primar- dați-mi voie să vă răspund . Nu pot să spun 100% , dar cred că nici nu o să se dea prea
multe amenzi. Amenzile tot pe capul oamenilor cad. O să se mai dea avertisment, o mustrare. Dl Buliga
este profesor în a da amenzi. Cred că dă amenzi de peste 1 mld. /an. Noi ne încărcăm cu ele. Poliția locală
n-o să dea amenzi, le dă destul Poliția Română.
Dl Orheanu- judecata dv, empatia dv. față de încălcătorii de lege nu este binevenită. Fără măsuri
coercitive nici un popor nu a fost educat, nici o populație nu a fost educată. Dacă din start plecați cu
această empatie , eu consider că nu este bine. Nu mă satisface răspunsul dv.
Rog și în această ședință executivul pentru finalizarea promisiunilor de finalizare a unor lucrări la
drumul Heltiu – firma Gironap. Vă solicit sprijin prin atenționare și prin reamintirea către dumnealor că au
făcut o promisiune. Haideți să se finalizeze și lucrul ăla. Au făcut șanțul la Veronica până la Motoiu. Este
vorba de zona Motoiu. Lipsă cameră cădere, ceea ce va duce la colmatarea podețului, respectiv zid de
sprijin către locuința și proprietatea cetățeanului respectiv.
Dl. primar- din cauza discuțiilor avute la multe ședințe pt drumul de la Heltiu, la recepția finală, din
inițiativa mea, dl Orheanu a fost invitat. Am spus : vă invit oficial, cu adresă să participați la recepție, să
puneți toate problemele care le-ați văzut. Să nu mai avem probleme. Ați semnat procesul- verbal?
Dl. Orheanu – domnule primar, merg mai departe, nu am să fac cunoscute unele lucruri, această
firmă- Gironap, a fost surprinsă, și nu ați luat nici o măsură, deși v-am anunțat, că a sustras agregate
minerale de pe teritoriul comunei Căiuți.
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Dl. Durlan- știu care e treaba. A avut aprobare pt decolmatare. Au fost reclamații. De ce vorbiți în
necunoștință de cauză?
Dl. Orheanu – nu au avut. Nu au luat material din canal. Au luat din mal, din Dealul viilor, Am
filmare. Nu-mi spuneți dv mie că am făcut parte din comisie.
Dl Durlan- v-au aruncat prosopul și l-ați luat.
Dl Durlan- dacă nu sunteți suficient de educat să vă opriți când vorbește cineva, e treaba dv. Nu am
să mă opresc.Respectivii, pentru greșelile care le-au făcut, au promis că remediază problemele, în fața mea
și a dumneavoatră. Și-acum spuneți că răspunzător sunt numai eu.
Dl primar- cine a spus că sunteți răspunzător? Eu am spus că ați fost în comisie. Cu ce v-a deranjat?
Dl Orheanu – ce tot atâta tevatură, eu v-am spus să le reamintiți că au promis ceva, atâta tot.
Dl Durlan- mergeți și vedeți lucrarea. S-a făcut și barajul. E o super lucrare. E Cojocea care trebuie
să vă arăt ce mi-a trimis acasă, că mă bagă la pușcărie. Îl am înregistrat că a cerut 50 mil să tacă.
Dl primar- de la mine nu are nimeni aprobare.
Dl orheanu – vă amintiți cum am stat pe capul lor să facă lucrarea. Am venit către dv. doar să le
reamintiți, și s-a făcut o întreagă tevatura.
Dl Matei – se mai face Monumentul la Pralea?
Dl primar- nu am avut timp de lucrarea aia. Nu renunțăm la ea.
Dl Durlan- atâtea discuții. Nimic nu-i bun. O să înceapă și drumul Căiuți.
Dl Mărcuț- trebuie un autogreder pe jgheaburi , s-a rupt și pod și drum și tot.
Dl primar- am chemat-o pe dna contabil întrucât ați afirmat că primarul a plătit ilegal stații de
autobuz, parc de joacă. Poate eu mai greșesc, dar dna contabil nu cred că greșește. Vreau să nu mai fie tot
felul de discuții.
Dna contabil –rectificarea de buget s-a făcut prin HCL din 16.08. 2017, este completată lista de
investiții, iar stațiile sunt trecute la alte cheltuieli de investiții- Dotări – Stații de autobuze, iar plata lor s-a
făcut în 31.08,2017, achiziție pe SEAP, referat viceprimar , suma de 32630, 61 lei.
Dl primar- puteți să vă notați .Are cineva ceva de întrebat? Și parcul de joacă?
Dna contabil – parcul de joacă la scoala lista de investiții și bugetul este aprobat prin HCL din
28.09.2017. Până în prezent nu s-a făcut nici o cheltuială.
Dl primar- când aveți o problemă de genul ăsta, veniți și întrebați.
Președintele de ședință declară şedinţa închisă.
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN 31.10.2017:
1.HCL nr. 70/2017 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Căiuți, județul
Bacău
2.HCL NR. 71/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Căiuti, judeţul Bacău
3.HCL NR. 72/2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 68 din 28.09.2017 pentru acordarea
unui mandat special domnului Orândaru Gabriel reprezentantul comunei Căiuți în cadrul Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea
tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul
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4.HCL NR. 73/2017 privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului Agricol,stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,implementarea Registrului Agricol Naţional(RAN) la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale Comuna Căiuţi, judeţul Bacau
5.HCL NR. 74/2017 privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe
trimestrul III aferent anului 2017
6.HCL NR. 75/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere si
reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"
7.HCL NR. 76/2017 hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli
necesare realizării obiectivului "Extindere si reabilitare dispensar uman, sat Căiuti, comuna Căiuți, județul
Bacău"
8.HCL NR. 77/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi pe
anul 2017
9.HCL NR. 78/2017 privind stabilirea redevențelor ce se vor încasa de la CMI Țîntaru Dana-și de la CMI
Macovei Gabriela
10. HCL NR. 79/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Reabilitare
pod peste râul Trotuș in comuna Căiuți, Județul Bacău”
11.HCL NR. 80/2017 privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici„Amenajare poduri si podete în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți
punct Țârcu din Comuna Căiuți, Județul Bacău”, finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
Preşedinte de şedinţă,
Măcut Ion

Secretar,
Căpăţînă Ramona

