Proces-verbal,
Incheiat astazi, 31.07.2017
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. 343/25.07.2017 a
domnului primar.
La şedinţă participă 12 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi,
absentează domnul Gabăr, domnul Ciubotaru şi domnul Oproiu.
D-l Orheanu:
-Eu am vorbit despre ameninţarea domnului Alexandru, am specificat să se formeze o
comisie pentru a sancţiona persoanele ce construiesc pe acele terenuri, în sarcina executivului
este verificarea construcţiilor.
-Să fie motivate abţinerile, eu data trecută m-am abţinut deoarece nu am primit procesulverbal.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei de îndată din 14.07.2017, cu menţiunea
făcută de domnul Orheanu: se abtin d-l Gologan, d-l Durlan, d-l Oprea şi d-l Gavrilă.

D-l Primar prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
2. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii Manualului de operare a Platformei de
depozitare şi management al gunoiului de grajd.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Căiuţi pe anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul II
aferent anului 2017.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Căiuţi
nr. 1/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică din comuna Căiuţi.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Căiuţi şi din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din
subordinea Consiliului local al comunei Căiuţi.
8. Raportul privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Căiuţi în anul
2016.
9. Diverse.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 12 voturi pentru.
D-l Cojocea, locuitor al satului Heltiu participă la şedinţa de consiliu şi ia cuvântul înainte
ca aceasta să îşi înceapă lucrările.

D-l Cojocea:
-Fostul primar avea obligaţia să respecte contractul de lucrări pentru modernizare HeltiuVrânceni şi nu a făcut-o.
D-l Primar: A fost făcută o prelungire.
D-l Cojocea: De ce nu s-a început cu modernizarea drumului de la intrarea în sat?
D-l Primar: Înainte de a se începe lucrările , s-a respectat un proiect.
D-l Cojocea: SC GIRONAP PROD SA a cărat balast timp de 3 ani, unde anume îl ducea?
D-l Durlan:
-Au decolmatat Pârâul Mihăileasa.
-Cu ce nu am respectat contractul de lucrări?
D-l Cojocea: Când am chemat Poliţia, de ce nu au venit cei de la Gironap?
D-l Durlan: Nu am nimic de ascuns, puteţi să vă adresaţi oricând organelor statului.
D-l Cojocea:
-Averea nu se face din salariul de primar, domnule Durlan.
-Poliţia din Căiuţi de cine este plătită?
D-l Primar: De către MAI.
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
D-l Matei Ioan:
-Comisia economică a adus un amendament :
-Suntem de acord să se aloce ajutorul de 500 de lei pentru familia Purcaru, dar pentru
familia Ciubotaru nu se justifică.
D-l Sârbu: Este totuşi o discrepanţă între cele două ajutoare, 500 lei pentru Purcaru şi
3000 lei pentru Ciubotaru.
D-l Primar: Familia Purcaru primeşte pentru înmormântare, în cazul familiei Ciubotaru
este vorba despre viaţa unui copil.
D-l Matei Ioan: Această familie a primit anul trecut un ajutor de 4000 lei, acum câţiva
ani a mai primit 1500 lei.

D-l Mărcuţ:Aceeaşi situaţie o are şi familia Marin din Popeni, de ce nu i se acordă un
ajutor de urgenţă?
D-l Primar: Nu a solicitat niciodată.
D-l Matei Laurenţiu: Pentru înmormântare, fiecare om are câte un bănuţ pus deoparte.
D-l Durlan:
-Aveţi în evidenţă la asistenţă socială cazurile deosebite.
-Sunt multe persoane, în situaţii similare care nu au nici o posibilitate materială.
D-l Primar: A primit bani şi din partea unei fundaţii.
D-na Secretar: Se va vota individual.
Se supune spre aprobare acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Purcaru Luminiţa: 12
voturi pentru.
Se supune spre aprobare acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Ciubotaru Mariana: 9
voturi pentru, 2 abţineri: domnul Durlan şi domnul Oprea şi 1 vot împotrivă: domnul Matei Ioan.
2. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori.
D-l Orheanu:
-Eu am analizat şi mă declar opozant.
-Sunt amenzi primite pentru faptul că a fost tulburată ordinea şi liniştea publică,
circulaţie, nu merită.
D-l Sârbu:
-Să stea mai departe de cârciumă.
-Sper că nu au fost amendaţi pentru faptul că au făcut comerţ cu hribi sau urzici.
-Ce s-a făcut pentru a se recupera această sumă?
D-l Primar: Urmărire.
D-l Durlan:
-Banii se duc într-un cont separat, nu mai rămâne o povară pentru Primărie.
D-l Sârbu: Să facă muncă în folosul comunităţii
D-na Secretar: Acesta este pasul următor.

D-l Matei Ioan: Sunt mândru că este o singură persoană din Pralea.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, o abţinere(d-l
Mărcuţ) şi un vot împotrivă(d-l Orheanu).
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii Manualului de operare a Platformei de
depozitare şi management al gunoiului de grajd.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o
abţinere(d-l orheanu).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Căiuţi pe anul 2017.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul II
aferent anului 2017.
D-l Orheanu:
-La pagina 6 capitolul INDICATORI.Plăţi restante
-Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare – 137.366 lei , din care
:
-

sub 30 zile – 15.430 lei
peste 30 zile 16.025 lei
Aceste două sume nu dau totalul de 137.366 lei.
Băncile aţi zis că nu erau plătite.
D-l Durlan : Îl corectez pe domnul Orheanu : sunt plăţi ce au depăşit termenul legal de
plată.
D-l Sârbu :
-Este specificat în raport « execuţia bugetară pe trimestrul I », de fapt este pe trimestrul
II.
-Sunt cheltuieli sub nivelul maxim.
-Achiziţiile de bănci, coşuri şi alte obiecte de genul să se facă cu acordul Consiliului
local,nu de la persoane fizice sau juridice oarecum dubioase.
D-l Primar : În fiecare luni, la şedinţa cu personalul, doamna Eracle îmi prezintă situaţia
încasărilor.
D-l Durlan : Execuţia bugetară implică şi un rest de plăţi ce nu s-au achitat într-un
trimestru.

Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, o abţinere(d-l
Mărcuţ) şi un vot împotrivă(d-l Orheanu).

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Căiuţi
nr. 1/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică din comuna Căiuţi.
D-l Orheanu :
-Eu am un amendament : D-na Ghiuş face o notă de fundamentare din care reiese că vor
fi eliminate art. 8, alin. 4 şi art. 9.
-De fapt, nu s-a rezolvat nimic, din art. 8, alin. 2, art. 5, alin. 2, art. 8 , alin. 3 reiese
acelaşi lucru : ordinea de zi se aprobă la propunerea preşedintelui.
D-l Durlan :
-Eu propun ca fiecare comisie să fundamenteze acest regulament.
-Să fim mai pragmatici, proiectul de hotărâre putea fi modificat cu amendamentul
comisiei.
D-l Orheanu : Nu sunt angajatul Primăriei, să vă aplecaţi cu mai multă cunoştinţă asupra
proiectelor de hotărâre.
D-l Sârbu: Trebuie lucrat şi redus la obiect.
-D-l Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Căiuţi şi din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din
subordinea Consiliului local al comunei Căiuţi.
D-l Durlan:
-În cadrul comisie economice , am venit cu o propunere:
-Secretar comună: 5800 lei;
-Şeful biroului financiar-contabilitate: 5700 lei;
-Secretar dactilograf: 2000 lei;
-Consilier gr. IA: 2100 lei.
-În 2008 am fost induşi în eroare..
D-l Roşcan: Comisia juridică are acelaşi amendament.
D-l Mărcuţ: Trebuia să consultaţi Consiliul local în legătură cu stabilirea salariilor.
Se supune la vot amendamentul adus de comisia economică: 4 voturi pentru.
Se supune la vot, forma propusă de executiv: 8 voturi pentru şi 4 abţineri: d-l Durlan, d-l
orheanu, d-l Mărcuţ şi d-l Roşcan.
8. Raportul privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Căiuţi în anul
2016.

9. Diverse.
D-l Matei Ioan:
-Fiecare sat în parte să fie nominalizat, pe DJ 119 F , este pusă pancartă cu denumirea
satului Pralea, la intrare şi atât.
-De multe ori, sunt întrebat dacă mai e mult până se ajunge în satul Popeni.
-Ce se mai aude cu proiectul legat de transformatorul de la Pralea?
D-l Primar: Aşteptăm răspuns de la AFIR.
D-l Sârbu:
-Vă informăm că ieri, s-au pus bazele Asociaţiei sportive Căiuţi.
-Doamna Secretar de comună face demersurile legale în acest sens.
-Nu aţi venit cu propunere pentru Zilele comunei.
-Faceţi demersurile pentru denumirea Şcolii de la Pralea şi pentru Monumentul eroilor
din satul Pralea.
D-l Matei Laurenţiu: Ne putem ocupa noi de demersurile legate de denumirea Şcolii din
Pralea.
D-l Matei Ioan:
-Unde va fi amplasat Monumentul eroilor?
D-l Primar: La Stadler în Pralea.
D-l Sârbu:
-Terenul de joacă este un adevărat pericol, bănci dezmembrate, vandalisme, nimeni nu se
sesizează.
D-l Matei Laurenţiu: În ultimul mandat al domnului Dănilă se obişnuia să se stabilească
data următoarei şedinţe, haideţi să facem asta din nou.
D-l Primar: Luna următoare va fi în jurul datei de 25 august, dar e posibil să fie o
extraordinară până atunci.
D-l Durlan:
-În cartier sunt becuri lipsă.

-Cei cu brutăria au pus lemne pe pavaj, faceţi-le un act adiţional şi luaţi-le chirie.
-La Locul de joacă puneţi nişte plăcuţe de avertizare, ceva de genul că este permis doar
copiilor sub 14 ani.
D-l Orheanu:
-Domnul Cojocea a atacat felul în care s-au făcut lucrările la drumul Heltiu-Vrânceni.
-Înainte de recepţia finală să se facă o prerecepţie.
-Daţi utilitate spaţiilor libere din Şcoli, pentru săli de tenis de masă de exemplu.
-Câte un teren de tenis de câmp ar trebui să fie în curtea fiecărei şcoli.
-Consfătuirea din data de 17 august îşi atinge scopul numai dacă o regizăm.
D-l Primar: Dacă anul trecut se spunea că umblăm numai după SF-uri, iată, că acum, am
obţinut finanţare din partea PNDL pentru 3 proiecte.
D-l Orheanu: Pentru care dintre ele?
D-l Primar:Reabilitare dispensar uman, Amenajare poduri şi podeţe, Construire pod peste
râul Trotuş.
D-l preşedinte de şedinţă, Roşcan Ion declară şedinţa închisă.
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN 31.07.2017:
1.HCL nr. 48/2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
2.HCL NR. 49/2017 privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori.
3.HCL NR. 50/2017 privind însuşirea Manualului de operare a Platformei de
depozitare şi management al gunoiului de grajd.
4.HCL NR. 51/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Căiuţi pe anul 2017.
5. HCL NR. 52/2017 privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul
II aferent anului 2017.
6.HCL NR. 53/2017 privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de
ierarhizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Căiuţi şi din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă din subordinea Consiliului local al comunei Căiuţi.

Preşedinte de şedinţă,
Roşcan Ion

Secretar,
Căpăţînă Ramona

