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Proces-verbal,
Incheiat astazi, 28.09.2017

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. 453/22.09.2017 a domnului primar.
La şedinţă participă 14 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi, absentează
domnul Matei Ioan.
D-l Primar prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ din comuna Căiuţi pentru anul şcolar 2017-2018
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „Modernizare
drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea fondului de
garantare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul
Bacău”
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.10472/12.11.2008
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute pentru o suprafaţă de 400 mp
din domeniul privat al comunei Căiuţi, în favoarea SC Recycling Solution SRL în vederea
contractării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei piscicole
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
locale de ordine publică din comuna Căiuți, județul Bacău
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Căiuţi pe anul 2017
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Orândaru Gabriel
reprezentantul comunei Căiuți în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
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Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse
servicii pe care le efectuează Operatorul
-iniţiator: primar Orândaru Gabriel
12. Diverse
Dl primar: se suplimentează ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului local nr. 78 din 25.08.2016 pentru aprobarea demarării procedurilor pentru
realizarea investiţiei “Extindere reţea de alimentare cu energie electrică în satul Pralea, comuna Căiuţi,
judeţul Bacău” și o modificare la proiectul de hotărâre de rectificare.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 14 voturi pentru.
Se consultă consilierii asupra conținutului procesului-verbal al sedintei ordine din 24.08.2017.
D-l Mărcuț: la cuvântul meu, eu am spus de drumul de la Calea ferată la Pod.
S-a consemnat.
Se supune spre aprobare, procesul – verbal 12 voturi pentru, 2 abţineri (d-l Gavrilă și d-l
Oproiu.
Dl primar- informează că la 16.30 este invitat la Protoierie.
D-na secretar- Având în vedere că primul proiect vizează alegerea președintelui de ședință, vă
rog să faceți propuneri, apoi să le supunem la vot.
Dl Durlan îl propune pe dl. Oproiu. Acesta refuză.
Dl Sârbu îl propune pe dl. Mărcuț.
Se supune la vot propunerea domnului Sârbu - 12 voturi pentru , 2 două abțineri- dl Marcut și
dl. Durlan.
D-l preşedinte de şedinţă, Mărcuț Ion prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre:
2 Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ din comuna Căiuţi pentru anul şcolar 2017-2018
Dl. Primar – Conform legii, în Consiliul de Administrație, reprezentant al primarului este d-na
Damian Alina, propusă și în mandatul domnului Durlan pentru ca a fost in invatamant mai multi ani.
Vă rog să veniți cu propuneri de reprezentanți ai Consiliului local.
Dl. Florea - îl propun tot pe dl. Sârbu, cred că este potrivit.
Dl. Durlan- îl propun pe dl. Roșcan.
Se supun la vot propunerile: 12 voturi pentru și 2 abțineri.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „Modernizare
drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”
Dl primar- trebuie să aprobăm valoarea proiectului, aproape 1 milion de euro.
Dl Durlan- ma bucur ca se finalizează.
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Dl Orheanu- vă rog să-mi spuneți care este stadiul acestui proiect. Dacă și când se va întocmi proiect
tehnic.
Dl primar- îmi dați voie? Proiectul este întocmit, altfel nu aveam devizul.
Dl Orheanu –Propuneam de anul trecut ca la întocmirea proiectului să se țină cont de propunerile
localnicilor. Avem experiența drumului de la Vrânceni-Heltiu. Cu ușurință se poate constata că sunt
unele lucruri nu tocmai bine făcute, se va vedea la recepție. Sunt lucruri pe care le-am discutat cu
executantul, doi la număr. De exemplu, un timpan de la un podeț, cel de la biserică, este pecarosabil.
Dacă proiectantul vine și spune că a respectat lățimea carosabilului, atunci… Acolo se pot întâmpla
accidente. Nu ai dreptul ca pe carosabil să ai nimic. Drumurile laterale au fost asfaltate. În proiect au
fost trecute toate. Pe parcursul desfășurării execuției au fost făcute NR , au rămas drumuri
necirculabile, iar la altele care ar fi necesitat asfaltare, au fost renunțări.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru 14.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea fondului de
garantare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul
Bacău”
Dl Sârbu – este o eroare în conținutul Anexei.
D-l primar- am văzut. Vreau să vă anunț că primăria va plăti aproximativ 40.000 lei la FNG. Nu avem
cum suporta cheltuiala pe buget local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru - 14.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB
Dl. Durlan- cotizația este 1000 lei. Eu rețin că eram prinși în LIP cu aprox. 200 mii euro. Întreb care
este situația.
Dl primar- investițiile astea sunt niște vise. Acest masterplan nu ne avantaja pe noi. Ar fi trebuit ca în
stația noastră de epurare să vină conducta de canalizare de la Ștefan cel Mare. Eu m-am opus
vehement. Dacă tot vor să dea bani am propus să ne dea peste apă. Nu vor, că așa este masterplanul. În
Căiuți este șansa să obținem finanțare mult mai repede pe alte surse de finanțare.
Dl Durlan – eu știam că sunt pentru alimentare cu apă și canal peste apă.
Dl Primar- nu sunt documentele așa.
Se supune la vot proiectul. Sunt neînțelegeri privitoare la conținutul și înțelesul proiectului de hotărâre
Dl. Durlan – nu cred că stăm în 1000 lei. Nu e bine să ne rupem de asociație.
Dl Orheanu- de ce trebuie să votezi așa. Ori ai posibilitatea să aduci amendamente, ori nu.. Una este
mandatarea și una este cotizarea.
Dl. Sârbu – de câți ani suntem în asociație?
Dl. primar- de 10 ani.
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Dl. Sârbu – s-a dat vreun ban?
Dl. primar- nu
Dl. Orheanu- concentrarea serviciilor nu fac altceva decât să stabilească monopolul. Să ceri asociației
să se aplece și asupra noastră, suntem naive. Dar e posibil.
Dl. Durlan- într-adevăr, s-ar putea să fim în poziția în care să avem nevoie de ei, fiind autorizați. Nu
stau ei în 1000 de lei.
Dl primar- monopolul CRAB îl deține, ADIB nu prestează servicii.
Dl primar- ne chinuim să plătim cotizația la GAL. Nu s-a plătit niciodată. De acolo s-au luat niște bani.
Dl Mărcuț- de ce nu s-a plătit până acum?
Dl Durlan – din diverse motive.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 11, 1 vot împotrivă( dl Orheanu) și două
abțineri ( dl Oprea si dl. Ciubotaru).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.10472/12.11.2008
Dl primar – acea numită balastieră de aprox 30 și ceva de ha, este vorba de un teren pe care îl are
PA&Co în concesiune, vrea să cesioneze concesiunea.Pentru noi este un avantaj, e loc netrebnic, se
încasează cam 5000 euro/an.
Dl . Durlan- astăzi cesiunea este în afara legii, pentru că investiția nu mai există că obiectul principal
de activitate nu mai există. Au tăiat stația și au vândut-o. Dacă aveai astăzi construcția, încasam niște
impozite. Contractul trebuia să fie în parametrii legalității. Este nul de drept.
Dl primar- cesiunea este legală. De asta vrea să cesioneze, să se continue activitatea.
Dl Sârbu – să se reia licitația, în alte condiții. Contractul a fost pe 49 ani. Mai sunt 40 de ani, dacă
aprobăm cesiunea acum.
Dl Orheanu- am o întrebare : terenul respectiv este terenul care a fost pășunea satului Heltiu?
Dl primar- a fost teren netrebnic. Nu a fost pășune.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 1 ( Dl.Matei L.), 1 vot împotrivă( dl Orheanu) și
12 abțineri .
Dl primar- contractul de concesiune merge în continuare.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute pentru o suprafaţă de 400 mp
din domeniul privat al comunei Căiuţi, în favoarea SC Recycling Solution SRL în vederea
contractării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei piscicole
S-a mai aprobat o dată acest proiect, sub altă formă. Firma trebuie să se branșeze la curent electric.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 13, și o abținere ( dl Orheanu).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
locale de ordine publică din comuna Căiuți, județul Bacău
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 14.
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
Dl primar- concetățeanul nostru căruia i-a murit fata în Franța.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 14.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Căiuţi pe anul 2017
Dl. primar – aici este completarea de care vă spuneam. La un moment dat aveam un plus la școli, au
fost luați. Am rămas cu gol și au dat înapoi. Sunt salarii la învățământ.
Dl. Orheanu- rectificarea știu ce înseamnaă, iei dintr-o parte, pui în alta. În 2017 am aprobat BVC pe
2017, cu acea ocazie am aprobat și lista de investii. Am întrebat care sunt investiții noi. Ați răspuns
că singura investiție din fondurile comunei ar fi monumentul de la Pralea, monument care ar putea
genera scenarii de film. Văd în această listă, obiective de investiții noi și în continuare. Mă opresc
la investiții noi. Investiția nr.5 ,,Parc joacă copii,,, când am aprobat-o, ca ea să fie inclusă acum în
lista de investiții- cap.investiții noi. Merg mai departe și mă duc la pct. 7, la cele în continuare sunt
două stații de autobuz . Aceste stații nu mai sunt la investiții noi. Acum sunt la cap. investiții în
continuare. Asta ar însemna ca în listele precedente ele să se regăsească ori la în continuare, ori la
cele noi. Să luăm lista de la finele anului trecut. Dacă nu le găsesc nici la noi în continuare, nici la
în continuare de anul trecut, când a fost aprobată investiție nouă. Aceste întrebări pe care mi le pun
sunt generate și de prețul lor: 320 milioane. La mine se aprinde un beculeț . Deci, dacă regăsim
acum la investiții în continuare, nefiind în precedentele liste, când am aprobat aceste investiții .
Dl. primar- o chem. și pe d-na contabil. Era pe lista de investiții și la celelalte ședințe când am discutat.
Banii sunt pe trim III. Stațiile s-au și achitat aceste stații. Sigur că nu o să mai apară la anul.
Dl. Orheanu- eu nu am întrebat dacă vor apărea la anul. De ce apare dacă nu apăreau în precedentele?
Dl. primar- la orice rectificare apare și lista de investiție, dacă avem obiectiv.
Dl Orheanu – mă opresc nemulțumindu-vă pentru răspunsul dat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 12, voturi împotrivă – 1 ( dl. Orheanu), o
abținere ( dl. Mărcuț).
Dl Durlan- nu se poate să fie un obiectiv de investiții în listă care să nu fie aprobat și bani alocați.
Poate că la bugetul inițial, sau pe parcurs la rectificări de buget. Poate că e o scăpare, nu știu.
11. Proiect de hotărâre privind 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 le efectuează Operatorul
Dl Durlan – noi în 2010 am delegat serviciul? Trebuie verificat contractul indicat aici.
Dl primar—nici nu încape discuția de delegare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 14.
12. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 78
din 25.08.2016 pentru aprobarea demarării procedurilor pentru realizarea investiţiei “Extindere
reţea de alimentare cu energie electrică în satul Pralea, comuna Căiuţi, judeţul Bacău”
Dl primar- am depus un proiect, pentru extindere iluminat casnic, în motivare scriind că vor fi branșate
un număr de locuințe. AFIR nu finanțează la scară mare. Trebuie să modificăm extindere rețea de
iluminat public.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru- 14.
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13. Diverse:
Dl Contofan Neculai – Îmi pare bine că sunt doi primari aici, și fostul și actualul. Ce se întâmplă cu
cimitirul abandonat? A fost împrejmuit. Nu a văzut nimeni că s-a luat gardul? A fost acolo și dl primar
și dl fost primar. Acolo sunt străbunicii noștri. S-a sfințit o cruce acolo.
Dl primar- au fost câțiva țăruși puși de dl Dănilă.
Dl Durlan – începuse dl Dănilă cu niște studenți.
Dl Contofan- stau animalele pe mormintele străbunicilor. Trebuie făcut ceva.
Dl Sârbu- până la 1900 a fost Biserica Sf Gheorghe acolo. A ars și a fost făcută la Blidari. Dacă sunt
morminte trebuie să luăm acordul de deshumare, să căutăm un arheolog, un medic antropolog .
Dl Orheanu – eu vin la dv cu următoarea propunere. Dacă pt utilizarea infrastructurii nu se mai
taxează, să facem o analiză cu toate drumurile, care să cuprindă caracteristicile, și mă refer la portanța.
Am luat drumul Heltiu Vrânceni. Pe drumul acesta trec mașini care depășesc tonajul. Ce măsuri
putem lua când aceste drumuri se vor degrada, când vor ieși din garanție ce vom face?
Dl Mărcuț- a fost autogrederul pe Heltiu. Nu și-a făcut treaba cum trebuie. Unde-i gaură, a rămas tot
gaură.
Dl Florea- o să vedem ce s-a făcut.
Președintele de ședință declară şedinţa închisă.
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN 28.09.2017:

1.HCL nr. 59/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2.HCL NR. 60/2017 privind desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ din comuna Căiuţi pentru anul şcolar 2017-2018
3.HCL NR. 61/2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”
4.HCL NR. 62/2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea
fondului de garantare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în
comuna Căiuți, județul Bacău”
5. HCL nr. 63/2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB
6. HCL nr. 64/2017 privind acordarea dreptului de uz şi servitute pentru o suprafaţă
de 400 mp din domeniul privat al comunei Căiuţi, în favoarea SC Recycling Solution
SRL în vederea contractării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei
piscicole
7. HCL nr. 65/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
a Comisiei locale de ordine publică din comuna Căiuți, județul Bacău
8. HCL nr. 66/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenţă
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9. HCL nr. 67/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Căiuţi pe anul 2017
10. HCL nr.68/2017 privind 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 le efectuează Operatorul
11. HCL nr. 69/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
local nr. 78 din 25.08.2016 pentru aprobarea demarării procedurilor pentru
realizarea investiţiei “Extindere reţea de alimentare cu energie electrică în satul
Pralea, comuna Căiuţi, judeţul Bacău”.

Preşedinte de şedinţă,
Mărcuț Ion

Secretar,
Căpăţînă Ramona

