Proces-verbal
Incheiat astăzi, 19.01.2017
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. 37/13.01.2017 a domnului primar.
La şedinţă participă 15 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local
Căiuţi.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de
29.12.2016: 12 voturi pentru şi 3 abţineri: domnul Gavrilă Viorel, domnul Gologan
Gheorghiţă şi domnul Matei Laurenţiu (au lipsit).
D-l Matei Ioan prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea
dezvoltare.
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de
interes local pentru anul 2017 ce se vor efectua de către beneficiarii Legii
nr.416/2001 – cu obligaţii de muncă
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
3. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru
persoanele fizice la nivelul comunei Căiuţi.
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul
2017.
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul
de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
UAT in cadrul AGA ADIS Bacau pentru a vota componenta Comisiei de licitatie
pentru procedura de atribuire a Contractului de delegare pentru concesionarea
gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii privind evaluarea
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Caiuti.
Initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
Se suplimentează ordinea de zi cu următoarele puncte:

8. Proiect de hotarare privind organizarea reţelei de şcolarizare în comuna
Căiuţi, judeţul Bacău pentru anul şcolar 2017-2018.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare ajustate
10. Diverse.
1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea
dezvoltare.
D-l Matei Ioan: Comisia economică are un amendament: Să se specifice că,
sursa “E” reprezintă apă-canal.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de
comisia economică: 15 voturi pentru.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de
interes local pentru anul 2017 ce se vor efectua de către beneficiarii Legii
nr.416/2001 – cu obligaţii de muncă
D-l Sârbu: A fost o dorinţă transmisă vechiului legislativ, nu e un abuz
trebuie puşi la muncă şi împărţiţi pe sectoare.
D-l Orheanu:
- Acest plan poate fi modificat oricând , nu este bătut în cuie.
- La punctul nr. 8 să nu mai existe termenul “neconcesionat”, ar trebuie să se
liciteze toate suprafeţele de pe izlazul comunal.
- La punctul nr. “12”: plantat puieţi, flori pe domeniul public, să gândim un
plan de pe acum, luna martie este propice pentru plantat.
- Lunar să fim informaţi cu privire la situaţiile de lucrări.
- Să vedem nominal beneficiarii, pe sate.

D-l Durlan:
-Şi înainte exista un plan de lucrări al beneficiarilor Legii nr. 416/2001,
domnule Sârbu şi lucrau tot în folosul comunităţii.
-Mă aşteptam să propuneţi mai multe activităţi, nu să scoateţi din ele.
D-l Orheanu: Nu am primit situaţiile cerute.

D-na Secretar:
-În anul 2017 nu putem scoate la licitaţie.
-Terenurile de pe marginea drumurilor nu pot fi concesionate, astfel, se
apelează la beneficiarii Legii nr. 416/2001 pentru a le curăţa.
D-l Durlan: Trebuie cumpărată o motocositoare performantă.
D-l Orheanu: Punctul nr. 12 este sec, identificaţi zonele.
D-na Secretar: Veniţi cu propuneri concrete. Amendamentele se supun la
vot. Ce aprobăm altfel?
D-l Orheanu: Nu mai completez nimic, vă întreb la primăvară.
Se supune spre aprobare forma propusă de executiv: 14 voturi pentru şi un
vot împotrivă: d-l Orheanu.
3. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru
persoanele fizice la nivelul comunei Căiuţi.
D-l Durlan: Nu sunt împotrivă, mărirea aceasta de taxă este conform cu
planul anual de evoluţie, doar că mă abţin la măriri de taxe, anul viitor vor fi 193
milioane un plus de încasări.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, 4
abţineri (d-l Oproiu, d-l Roşcan, d-l Durlan şi d-l Mărcuţ şi 1 vot împotrivă :d-l
Orheanu.
D-l Orheanu: Acel calcul este o aberaţie, cine ştie ce vremuri mai vin până în
anul 2032.
D-l Matei Ioan: E corect, este un plan de creştere a preţurilor.
D-l Durlan: Noi, practic le finanţăm afacerea.
D-l Primar: S-au alocat bani pentru închis gropi de gunoi.
D-l Matei Ioan: Greşeala a fost când s-a intrat în ADIS.
D-l Orheanu: Şi când li s-a dat putere deplină.
D-l Sârbu: Acesta este un monopol, le facem serviciile fără niciun beneficiu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul
2017.
Matei Ioan:
-Comisia economică a adus un amendament: art. 2 să se separe în 2, nu e
gramatical corect, “pentru şi în numele”. Conţinutul să aibă următoarea formă:
„Art. 2. Cotizaţiile anuale pentru anul 2017 la patrimoniul ADIS sunt următoarele:
-

Pentru Judeţul Bacău - 450 000 lei;
Pentru Mun. Bacău – 450 000 lei;
Pentru Mun. Oneşti – 30 000 lei;
Pentru Mun. Moinesti si Orasul Darmanesti- 15 000 lei;
Pentru Oraşele Comăneşti, Buhusi si Targu Ocna – 10 000 lei
Pentru Oraşul Slănic Moldova-3 000 lei
Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 1 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei;
Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei.”

„Art.3. Se mandatează dl. Orândaru Gabriel, în calitate de Primar al Comunei
Căiuţi, având calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să
voteze în conformitate cu prevederile art.1 şi 2 din prezenta hotărâre”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de
comisia economică: 15 voturi pentru.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul
de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Matei Ioan:
-Actul adiţional trimis de ADIS este incomplet, nu este corect să aprobăm un
document în alb.
-Colectarea taxei să fie înlocuită cu încasarea taxei, a colecta implică o
activitate mai amplă: a soma, a înştiinţa.
D-l Durlan: Este taxă locală, trebuiesc luate toate măsurile pentru a o încasa.
D-l Orheanu: Pe lângă greşeli de formă sunt şi greşeli de fond, exemplu art.
2: Să acopere tariful utilizatorii, nu ar trebui să permitem aşa ceva.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de
domnul Matei Ioan (“colectarea taxei” este înlocuită cu “încasarea taxei”): 13
voturi pentru şi două abţineri: d-l Durlan şi d-l Mărcuţ.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
UAT in cadrul AGA ADIS Bacau pentru a vota componenta Comisiei de licitatie
pentru procedura de atribuire a Contractului de delegare pentru concesionarea
gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru şi
o abţinere: d-l Mărcuţ.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii privind evaluarea
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Caiuti.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare privind organizarea reţelei de şcolarizare în comuna
Căiuţi, judeţul Bacău pentru anul şcolar 2017-2018.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare ajustate
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru şi
două abţineri: domnul Durlan şi domnul Mărcuţ.
D-l Durlan: Comuna Căiuţi nu are serviciul predate la CRAB.
D-l Primar: Suntem membri ADIB şi suntem pe lista investiţiilor prioritare.
10. Diverse.
-Participă domnul Vornicu Petroniu.
D-l Sârbu:
-Dacă ar fi fost printre noi, profesorul Pavel Vasile, care, astăzi ar fi împlinit
73 ani, ne-ar fi explicat etimologia verbului “a colecta”, cât şi cu cea a verbului “a
încasa”.
-Am întocmit un regulament cu privire la acordarea unor stimulente pentru
cadrele didactice, ştiu că trebuie respectată legea, dar să găsim soluţii.
-Am dorinţa ca acest proiect să intre pe ordinea de zi în luna februarie.
-Voi solicita ofertă de preţ pentru prestarea serviciilor de la Ansamblul
“Busuiocul”.

-Luni, am omagiat 100 de ani de la bătăliile din Primul Război Mondial, aş
dori, ca la toate manifestările de acest gen să fie invitaţi toţi consilierii, la
depunerea de coronae, am participat doar 2.
-După această manifestare, am avut întâlnire cu cetăţenii satului Pralea, am
discutat cu privire la originea cetăţenilor din sat.
-Să facem o cruce mare, cu ocazia acestei comemorări.
-Tot în anul 1917, în septembrie, moare Ecaterina Teodoroiu pe dealul
Carpen, arealul comunei Căiuţi, ar fi ideal ca şcoala Pralea să se numească
Ecaterina Teodoroiu.
-Să strângem bani din sponsorizări pentru stimularea cadrelor şi a şefilor de
promoţie.
D-l Mărcuţ:
-Să se ia în calcul acea cruce, să se prindă bani în buget.
-Aş fi de părere să acoperim Conacul Rosetti cu câteva coli de tablă.
-Să se refacă pancarta pe care scrie “Bine aţi venit”, de la intrarea dinspre
Adjud.
-Iluminatul public de la Poliţie la Şcoală nu funcţionează pe partea stângă.
-Să puneţi parapeţi metalici pe Podul de la Heltiu.
-Luaţi măsuri cu câinii vagabonzi din centrul comunei.
-Deszăpezirea în satul Pralea este foarte prost efectuată, este gheaţă pe şosea.
-Ar trebui prinsă în buget extinderea canalizării.
D-l Primar: Se află pe lista de investiţii.
D-l Matei Laurenţiu:
-Chiar vroiam să ridic problema în legătură cu Monumentul de la Pralea, să
ţineţi cont la buget, să nu se mai acorde atâţia bani Bisericilor şi să se aloce căţiva
bani şi pentru acest Monument.
D-l Vornicu:

-Am venit cu o problemă care zace demult în comună, introducerea gazului
metan, se făcuse un proiect, era avizat de către cei de la Mediaş, este o investiţie
benefică pentru tineret.
D-l Durlan: Am preluat acest proiect de la domnul Dănilă, s-a renunţat
pentru că nu au fost doritori mulţi, li se părea scump.
D-l Primar:
-În luna octombrie a venit domnul Dănilă cu această propunere.
-Am contactat o firmă de la Târgu Mureş, vechiul proiect nu e valabil.
-Va costa cam 1400 lei branşamentul, atât că în satul Pralea nu se va putea
ajunge.
-Vom face şedinţe pe sate să vedem interesul cetăţenilor.
D-l Matei Ioan: Vor fi de accord, lemnul se scumpeşte.
D-l Orheanu:
-Haideţi să venim cu propuneri pentru bugetul anului 2017, să nu se meargă
“pe repede şi înainte”.
-Dacă taxa pentru salubritate este plătită de toată lumea, daţi şi tomberoane
tuturor.
D-l Primar: S-a mers cu o căruţă cu tomberoane în Heltiu, nu putem obliga
lumea să ia.
D-l Orheanu: Să punem la punct planul de siguranţă şi ordine publică până
în luna aprilie.
D-l Primar: De la 1 ianuarie, fiecare poliţist local depume un raport de
activitatea la plecarea de la serviciu.
D-l Durlan:
-Pentru plata activităţilor cadrelor didactice este Legea nr. 350/2005, se pot
cofinanţa asociaţiile.

-Cât am fost primar, am avut o iniţiativă de a da denumirea Şcolii
gimnaziale Căiuţi – Prof. Pavel Vasile, regret că nu am dus la îndeplinire.
-Am cerut situaţia contractelor încheiate, am primit, cu mici scăpări, reiese
că vor fi 5 miliarde datorii.
D-l Primar: Avem fond de rulment 3, 8 miliarde, achiziţiile acestea sunt
contractate prin intermediul SEAP-ului.
D-l Durlan: Şi eu contractam tot prin intermediul SEAP-ului .
D-l Matei Ioan: Să se ia în calcul reabilitarea Căminului de la Pralea în anul
2017.
D-l preşedinte de şedinţă, Matei Ioan declară şedinţa închisă.

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA
DE 19.01.2017
1, HCL nr. 1/2017 privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea
dezvoltare.
2. HCL nr. 2/2017 privind aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de interes
local pentru anul 2017 ce se vor efectua de către beneficiarii Legii nr.416/2001 – cu
obligaţii de muncă.
3. HCL nr. 3/2017 privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru
persoanele fizice la nivelul comunei Căiuţi.
4, HCL nr. 4/2017 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2017.
5. HCL nr. 5/2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de
poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management
al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
6. HCL nr. 6/2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT in
cadrul AGA ADIS Bacau pentru a vota componenta Comisiei de licitatie pentru
procedura de atribuire a Contractului de delegare pentru concesionarea gestiunii
serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.
7. HCL nr. 7/2017 privind aprobarea propunerii privind evaluarea
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Caiuti.
8. HCL nr. 8/2017 privind organizarea reţelei de şcolarizare în comuna Căiuţi,
judeţul Bacău pentru anul şcolar 2017-2018.

9. HCL nr. 9/2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare ajustate .
Preşedinte de şedinţă,
Matei Ioan

Secretar,
Căpăţînă Ramona

