Proces-verbal,
Incheiat astazi, 03.04.2017
Astăzi, data de mai sus are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei
Căiuţi, judeţul Bacău. Şedinţa extraordinară a fost convocată în baza dispoziţiei nr.
171/31.03.2017 a domnului primar.
La şedinţă participă 14 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi,
absentează motivat domnul Florea.
D-l primar prezinta ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2017.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 14 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2017.
D-l Sarbu: Propun sa participe doamna Neagu, seful biroului financiar-contabilitate.
D-l Matei Laurentiu: Am stabilit sa participe mereu cand sunt pe ordinea de zi proiecte
legate de buget.
D-l Sarbu:
-Avizele din partea comisiilor sunt favorabile.
-Am rugamintea sa va inscrieti la cuvant.
D-l Matei Ioan: Ce inseamna “Transfer 100.000 lei catre Biserici”?
D-na Contabil:
-Avem solicitari pentru cofinantare de la Bisericile din comuna .
-Acordam in limita posibilitatilor.
D-l Matei Ioan: Cine stabileste repartitia pe fiecare unitate de cult?
D-na Contabil: Se organizeaza procedura in baza OG nr. 82/2001.
D-na Secretar: Se depun proiecte si sumele ce se acorda vor fi aprobate de Consiliul
local.
D-l Ciubotaru: Presupun ca prezinta un deviz de cheltuieli.
D-l Durlan: Nu a fost nimeni favorizat pana acum, au fost alocati bani in mod echilibrat.

D-l Primar: Toate bisericile au depus solicitari.
D-l Roscan: Anul trecut s-au alocat 20.000 lei pentru “Zilele Comunei”, anul acesta de ce
sunt alocati 40.000 lei?
D-l Primar: Pentru “Zilele Comunei” se va veni cu un program.
D-l Roscan: Cand este ”Sarbatoarea Bradului”?
D-l Sarbu: In septembrie, la Pralea.
D-l Roscan: De ce este nevoie de o masina noua daca s-au facut reparatii capitale la cea
pe care o avem?
D-l Primar: Intentionam sa dam Dacia la Rabla si sa obtinem un voucher, reparatii
capitale nu s-au facut.
D-l Matei Laurentiu: Eu votez bugetul, dar nu sunt multumit, alocam multi bani pentru
Biserici, poate se vor desfiinta in curand, la fel ca si scolile.

D-l Primar: Anul trecut s-au alocat 200.000 lei la Biserici.
D-l Sarbu: Cand va fi o rectificare bugetara?
D-na Contabil: Depinde de veniturile incasate, de rectificari la nivel national.
D-l Sarbu:
-Suma ce se va incasa pana la 31.12.2017 sa se foloseasca pentru targul saptamanal.
-Ce facem cu dispensarul, cu vechea farmacie?
D-l Matei Laurentiu: Avem un deviz din partea Asociatiei GEST, sa vedem ce se poate
acorda.
D-l Orheanu:
-Am venit cu rugamintea ca acest proiect sa fie dezbatut din timp.
-Nu era mai bine sa ne fi intalnit cu totii inainte .
-Daca veti face program pentru Zilele comunei cum ati facut planul de lucrari pentru 416
si nu s-a facut nimic?
D-l Durlan: Vorbim despre buget.

D-l Orheanu:
-Nu ma intrerupeti, va rog!
-Am primit lista de investitii , avem 10 rubrici completate, unde este acea rigurozitate?
-Dintre toate investitiile, doar Monumentul de la Pralea a fost discutat cu un consilier.
-Nu ar fi necesar sa facem statiile de autobuz sa fie functionale?
D-l Matei Laurentiu: Am dezbatut proiectul cu Monumentul de la Pralea pentru
comunitate, pentru tara.
D-l Orheanu: Nu sunt impotriva, dar prioritizati.
D-l Matei Ioan:
-60.000 lei sunt alocati pentru “Extindere infrastructura apa uzata”.
-37.600 lei sunt alocati pentru extinderea retelei de iluminat in satul Pralea.
-As dori sa se asfalteze si ulita din centrul satului Pralea pana la Biserica.
D-l Primar: Este prins in proiectul “Modernizare drumuri de interes local in comuna
Caiuti, judetul Bacau”.
D-l Durlan:
-Credeam ca veti fi interesati mai mult de modul de cheltuire al banilor.
-La Romprest avem de dat 334.000 lei taxa de mediu.
D-na Contabil: Contributia la fondul de mediu este 67.000 lei.
D-l Durlan:
-Vom ajunge sa platim 100.000 lei taxa de salubritate.
-Propun sa se aloce 5.000 lei pentru organizarea Sarbatorii Ravasitului oilor, la sfarsitul
lunii octombrie, va descurcati cu 35.000 lei la Zilele Comunei.
D-l Matei Laurentiu: Se va face un “popas” la ferma dumneavoastra?
D-l Sarbu: Nu stiu sa se fi facut o astfel de sarbatoare in comuna noastra, nu este
specifica zonei noastre.
D-l Durlan:
-Donam indemnizatia si organizam o sarbatoare, in cel mai rau caz.

-Politia locala sa aiba mai multa implicare, locul de joaca si baza sportive se distrug.
-Unde va fi extinderea infrastructurii de apa?
D-l Primar:
-De la fostul SMA pana dincolo de parau.
-Incercam sa facem un bazin separat pentru Blidari.
D-l Durlan:
-Ce inseamna la capitolul 84.02. , reparatie drum de la Sosea pana la Podul Heltiu?
-Este un buget sintetizat pe investitii.
-Ati alocat 30.000 lei pentru Dispensar, ce intentie aveti?
D-na Contabil: Vom plati avizele, vedem la urmatoarele rectificari.
D-l Primar: Sa vedem daca obtinem finantarea din partea PNDL.
D-l Durlan:
-300.000 lei pentru cheltuieli material nu va ajung.
-Sa primeasca toti salariatii ceea ce merita.
D-na Secretar: Am facut contestatii .
D-l Sarbu: S-au realizat multe si nu a trecut nici 1 an, continuam in mod alert, sunt multe
restante pe care le platim.
D-l Durlan: Nu se plateste nimic din urma.
D-l Ciubotaru: In ianuarie s-au platit bancile cumparate anul trecut.
D-l Durlan: Am adus acel amendament : 5.000 lei pentru Sarbatoarea Ravasitul oilor.
D-l Sarbu: 40.000 lei nu pot fi rupti de la Zilele Comunei.
D-na Secretar: Amendamentele se discuta in cadrul comisiilor de specialitate.
D-l Primar: In legatura cu propunerea domnului Durlan: La o rectificare bugetara, vom
prinde bani pentru asa ceva.
D-l Durlan: Si daca nu va fi o rectificare.
D-l Ganea Bogdan revine cu propunerea facuta in sedinta de vineri, 31.03.2017.

D-l Sarbu: Sunt putin confuz, supunem sau nu spre aprobare?
D-na Secretar: Suma trebuie cuprinsa in buget si se va acorda conform Legii nr.
350/2005.
D-l Ganea:
-Dupa discutia de vinery, am realizat ca nu ma cunoasteti, ma cunosc copiii, parintii, dar
dumneavoastra nu.
-Organizam competitii ce ii ajuta pe tineri sa se formeze.
-Uniunea Europeana pune accent pe educatia non-formala.
D-l Sarbu: sa nu perturbam activitatea scolara.
D-l Durlan: Ma bucur ca exista clubul acesta, sa faca si tinerii ceva creativ.
D-l Ganea:
-La Scoala Blidari intentionam sa facem un birou si sali de lucru.
-Copiii din mediul urban pot sa-si urmeze hobby –urile, insa cei din mediul rural sunt
defavorizati.
-Ne apropiem de ideea de club al copiilor, cum spunea domnul Sarbu.
D-l Matei Ioan: Care este diferenta dintre educatie formala si non-formala?
D-l Ganea:
-Sunt 3 tipuri de educatie:
1. Formala, oferita de Scoala.
2.Non – formala: punerea in practica a cunostintelor accumulate la Scoala.
3.Informala: ceea ce auzim/vedem pe strada.
-Noi ne axam pe turism, drumetii, curse de ciclism.
D-l Matei Ioan: Aveti profesori?
D-l Ganea: Noi suntem traineri, instructori.
D-l Matei Ioan: Ce suma solicitati?
D-l Ganea: 51.400 lei.

D-l Sarbu: Sa mergeti pe ideea de autofinantare, nu avem cum sa va ajutam cu aceasta
suma din bugetul local.
D-l Ganea: Proiectul este pentru comunitate, din mediul rural doar 4 % dintre copii
termina o facultate.
D-l Orheanu:
-Ne-a speriat suma , dar sa nu transam.
-Cu totii contribuim la formarea tinerilor.
-Suma este mare comparativ cu alte chestiuni necesare.
*Se va acorda suma de 5.000 lei pentru organizarea sarbatorii”Ravasitul oilor”, vor
ramane 35.000 lei pentru Zilele Comunei Caiuti.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o abtinere:
domnul Marcut.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.03.2017
1.HCL nr. 30/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caiuti
pentru anul 2017.
Presedinte de sedinta,
Sarbu Neculai

Secretar,
Căpăţînă Ramona

