Proces-verbal,
Incheiat astazi, 24.05.2017
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. 269/19.05.2017 a
domnului primar.
La şedinţă participă 12 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi,
absentează domnul Durlan, domnul Roşcan şi domnul Florea.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 27.04.2017: se abtin
d-l Gavrilă şi d-l Oproiu.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 11 voturi pentru, se abţine domnul Orheanu.
D-l primar prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural artistice ce se vor organiza cu
prilejul evenimentului “Sărbătoarea Salcâmului”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare financiare
acordate lăcaşurilor de cult din comuna Căiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul
2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz şi servitute pentru o
suprafaţă de 3 mp din domeniul privat al comunei Căiuţi, în favoarea SC DELGAZ GRID SA în
vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei piscicole aparţinând SC
RECYCLING SOLUTION SRL.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autoturismului Renault Clio BC 12 CLC
de la Administratie catre SVSU.
7. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Căiuţi, judeţul Bacău.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul I aferent
anului 2017.
9. Diverse
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018.
D-l Primar: Nu am mers pe majorări anul acesta.
D-l Sârbu: În anul 2017, taxele sunt suportabile, în 2018 nu sunt majorări, este destul de bine.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural artistice ce se vor organiza cu
prilejul evenimentului “Sărbătoarea Salcâmului”.

D-l Sârbu:
-Să se ia în calcul tot regulamentul aprobat de comisia cultură, nu include doar organizarea
Sărbătorii Salcâmului, ci şi a Bradului şi acordarea premiilor pentru şefii de promoţie.
-În anii următori, vom încerca să organizăm mai multe manifestări cultural artistice.
-Am observat că s-a completat suma aprobată iniţial.
D-l Roşcan: Anul trecut a fost alocată suma de 20,000 lei, anul acesta de ce s-a alocat suma
de 40.000?
D-l Sârbu: În pomul fără roade nu se dă niciodată cu pietre.
D-l Primar: Mâine, va fi slujbă la Monumentul Eroilor şi Duminică vom premia familiile ce
împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei, sunteţi invitaţi cu toţii.
D-l Sârbu: Ce fel de activitate va avea Ansamblul „Căluţul”?
D-l Primar: Dansuri, coregrafie.
D-l Orheanu:
-Eram hotărât să am o abţinere totală.
-De fiecare dată v-am rugat ca, împreună cu convocatorul să primesc şi materialele şedinţei
de consiliu.
-Dumneavoastră vă gândiţi abia acum să faceţi un program cultural artistic.
-Mă văd fără implicare .
-Suntem în luna mai, în luna aprilie se aprobă planul de ordine şi siguranţă publică, nu se
respectă calendarul aprobării proiectelor.
D-l Sârbu:
-Programul acestei zile este stipulat în anexa proiectului de hotărâre.
-Activitatea în sine se va desfăşura funcţie de condiţii meteorologice.
D-l Orheanu: Trebuia făcut cunoscut cu mult timp înainte.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare financiare
acordate lăcaşurilor de cult din comuna Căiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul
2017.
D-l Primar:
-Este alocată în buget suma de 100.000 lei, vom acorda câte 25.000 lei pentru fiecare
parohie, vor depune proiecte.
-La Căiuţi se intenţionează să se achiziţioneze un teren lângă Biserică pentru a se construi o
casă mortuară.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz şi servitute pentru o
suprafaţă de 3 mp din domeniul privat al comunei Căiuţi, în favoarea SC DELGAZ GRID SA în
vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei piscicole aparţinând SC
RECYCLING SOLUTION SRL.
D-l Primar: Practic, va amplasa un stâlp.
D-l Sârbu: Are ca obiect de activitate piscicultură?
D-l Primar: Da, cu aşa ceva se ocupă.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.
D-l Matei Ioan: Dacă incendiul a avut loc anul trecut în august, de ce se numeşte ajutor de
urgenţă?
D-na Secretar: Denumirea este dată de prevederile Legii nr. 416/2001.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autoturismului Renault Clio BC 12 CLC
de la Administratie catre SVSU.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.
7. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Căiuţi, judeţul Bacău.
D-na Secretar: Forma nu a fost întocmită conform cerinţelor Consiliului judeţean Bacău.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul I aferent
anului 2017.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere: d-l
Orheanu.
9. Diverse.
D-l Mărcuţ:
-La Podul de la Lungu din Pralea, este un cablu ce are curent.
-La Ovese este un stâlp de înaltă tensiune , la fel şi la Boiştea la „Curături”.
-Să se refacă panoul informativ „Bine aţi venit în comuna Căiuţi!”
-Să se remedieze problema iluminatului public stradal..
-Cumpăraţi 20 mp de tablă pentru Conacul Rosetti.
D-l Primar: Este achiziţionată tabla de pe SEAP.
D-l Mărcuţ:
-Ar trebui făcută o barieră la Calea ferată în punctul „Ronda”.
-Administratorul actual al Brutăriei ar trebui să schimbe un pic faţada.
-Canalul de la domnul Hadarag trebuie curăţat.
D-l Primar:
-Cunoaştem problemele ridicate de dumneavoastră, unele momentan nu au rezolvare.
-Şanţul despre care vorbiţi este la limita proprietăţii cu DN 11 A.
D-l Matei Ioan: În ce stadiu este proiectul cu Transformatorul de la Pralea?
D-l Primar: Am depus proiectul la Gal, este eligibil.
D-l Mărcuţ: La ce sumă se ridică tot proiectul?
D-l Primar: Aproximativ 100.000 lei.
D-l Ciubotaru: Trebuie cosit în poiana unde se desfăşoară Sărbătoarea Salcâmului.
D-l Sârbu:
-Rezolvaţi problema iluminatului public pe strada Fabricii, , este un singur bec la punte şi nu
mai este nici unul până la Calea ferată.

-D-l viceprimar să reia activitatea de înfrumuseţare şi gospodărire comunală, şanţurile sunt
necosite.
-Sunt foarte intrigat de faptul că cel căruia i-am arendat un teren, a îndrăznit să construiască o
Biserică.
D-l Orheanu: Nu au intrat pe domeniul public, dar le va trebui autorizaţie de construire.
D-l Sârbu:
-Nu ne trebuie Casă de penticostali în comună.
-Panoul de la intrarea dinspre Oneşti este ruginit, ori îl schimbaţi, ori îl daţi jos.
-Când încep lucrările de asfaltare la Biserica din Căiuţi?
D-l Primar: Momentan avem procedură în lucru pentru proiectul tehnic.
D-l Matei Laurenţiu: Dar canalizare nu se face în Căiuţi-sat? Asfaltăm întâi?
D-l Primar: Există posibilitatea să fie respins proiectul cu canalizarea.
D-l Sârbu: Să chemaţi serviciul de ecarisaj, este nenorocire cu câinii vagabonzi.
D-l preşedinte de şedinţă, Sârbu Neculai declară şedinţa închisă.

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 24.05.2017

1. HCL NR. 33/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018.
2. HCL NR. 34/2017 privind aprobarea manifestărilor cultural artistice ce se vor organiza
cu prilejul evenimentului “Sărbătoarea Salcâmului”.
3. HCL NR. 35/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare financiare
acordate lăcaşurilor de cult din comuna Căiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in
anul 2017.
4. HCL NR. 36/2017 privind aprobarea acordării dreptului de uz şi servitute pentru o
suprafaţă de 3 mp din domeniul privat al comunei Căiuţi, în favoarea SC DELGAZ
GRID SA în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei
piscicole aparţinând SC RECYCLING SOLUTION SRL.
5. HCL NR. 37/2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

6. HCL NR. 38/2017 privind aprobarea transferului autoturismului Renault Clio BC 12
CLC de la Administratie catre SVSU.
7. HCL NR. 39/2017 privind completarea bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Căiuţi, judeţul Bacău.
8. HCL NR. 40/2017 privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul I aferent
anului 2017.

Preşedinte de şedinţă,
Sârbu Neculai

Secretar,
Căpăţînă Ramona

