Proces-verbal,
Incheiat astazi, 29.06.2017
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. 306/23.06.2017 a
domnului primar.
La şedinţă participă 13 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi,
absentează domnul Oproiu şi domnul Sârbu.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 24.05.2017: se
abtin d-l Orheanu, d-l Roşcan, d-l Florea şi d-l Durlan.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei de îndată din data de 12.06.2017: se
abtin d-l Durlan, d-l Ciubotaru şi d-l Orheanu.
D-l primar prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei anuale a Consiliului local Căiuţi la
finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu
handicap.
-initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
2. Proiect de hotărâre privind constituirea şi componenţa Comisiei locale de ordine
publică a comunei Căiuţi
-initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Căiuţi, judeţul Bacău
-initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Căiuţi cu
statut de observator în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al Şcolii
Gimnaziale Căiuţi
-initiator: domnul primar Orandaru Gabriel
5. Diverse.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 13 voturi pentru.
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei anuale a Consiliului local Căiuţi la
finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu
handicap.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea şi componenţa Comisiei locale de ordine
publică a comunei Căiuţi.
D-l Primar:
-Se modifică componenţa comisiei locale de ordine şi siguranţă publică .
-Trebuie să alegeţi 3 consilieri locali.
D-l Matei Ioan: Îl propun pe domnul Orheanu.
D-l Roşcan: Îl propun pe domnul Matei Ioan.
D-l Matei Laurenţiu: Îl propun pe domnul Florea.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu cele trei propuneri făcute: 10 voturi pentru
şi 3 abţineri: d-l Florea, d-l Matei Ioan şi d-l Orheanu.
D-l Orheanu:
-Eu aş avea un amendament cu privire la acest regulament.
-HCL nr. 1/2011 este un pic perimat.
-Art. 8, alin. 4 şi art. 9 nu au ce căuta acolo, trebuiesc scoase.
-« Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei locale , numai cu
acordul presedintelui acesteia », sintagma aceea « cu acordul preşedintelui » nu are ce căuta în
context.
D-na Secretar : Dacă aţi fi expus problema înainte de a se vota, se putea aproba acest
amendament astăzi, însă, la următoarea şedinţă ordinară se va iniţia un proiect de hotărâre în
acest sens.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Căiuţi, judeţul Bacău.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Căiuţi cu
statut de observator în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al Şcolii
Gimnaziale Căiuţi.
D-l Durlan: Îl propun pe domnul viceprimar.

D-l Viceprimar: Eu îl propun pe domnul Sârbu, este incompatibilă funcţia de viceprimar
cu calitatea de observator în astfel de comisii.
D-l Primar: Observator din partea primarului este desemnată doamna secretar.
D-l Matei Ioan: Eu îl propun pe domnul Orheanu.
Se supune spre aprobare propunerea făcută de domnul viceprimar: 8 voturi pentru, 2
(două) voturi împotrivă : d-l Roşcan şi d-l Matei Ioan şi 3 abţineri: d-l Durlan, d-l Oprea şi d-l
Mărcuţ.


D-l Sârbu Neculai este desemnat observator din partea Consiliului local Căiuţi.

5. Diverse.
D-l Matei Laurenţiu:
-Am făcut şedinţă de comisie, în care am discutat despre sprijinirea agenţilor economici.
-Vom face un comitet de organizare, ne vom întâlni în perioada 27-28 august.
D-l Durlan: În ce scop se va forma acest comitet?
D-l Primar:
-Vrem să-i ajutăm, să îi punem în legătură cu AFIR, Consiliul judeţean, Camera agricolă.
D-l Orheanu:
-Alegem astăzi un comitet , avându-l ca preşedinte pe domnul Matei Laurenţiu.
-Vom face un program astfel încât acesta să-şi atingă şi scopul.
D-l Matei Laurenţiu:
-Toţi ne putem implica, vom aduce la cunoştinţă Consiliului local tot ceea ce se întâmplă.
D-l Primar: Eu mă implic, chiar dacă nu fac parte.
D-l Matei Ioan: Îl propun pe domnul Orheanu.
D-l Orheanu: Îl propun pe domnul Matei Ioan.
D-l Roşcan: Îl propun pe domnul Matei Laurenţiu.
D-l Orheanu: Îl propun pe domnul Mărcuţ.
D-l Viceprimar: Îl propun pe domnul Ciubotaru.

D-l Durlan: Trebuie să facă parte cineva din executiv.
Se supune spre aprobare formarea comisiei cu membrii propuşi: 12 voturi pentru şi o
abţinere: d-l Durlan.
D-l Mărcuţ: La Şcoală se montează obiecte de jucărie.
D-l Primar: Este investiţia Şcolii, nu a fost contractat prin Primărie.
D-l Matei Ioan:
-Câţiva stâlpi cu fibră optică sunt rupţi în satul Pralea, rămâne satul fără telefonie şi
internet.
-Ce se mai aude de proiectul legat de Transformatorul de la Pralea?
D-l Primar: S-a deschis sesiunea pe GAL, vom angaja un consultant care să susţină
proiectul.
D-l Roşcan:
-Luaţi măsurile necesare cu privire la aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc.
-ROMSILVA nu poate asigura lemn de foc populaţiei.
D-l Primar:
-Este lemn de foc pe piaţă, dar oamenilor li se pare scump să dea 200 lei/mst în depozitul
Ocolului silvic Căiuţi.
-Noi, prioritar, vrem să aprovizionăm cu lemn de foc Şcolile şi Primăria.
-Am făcut cerere de marcare acum o lună şi jumătate la Ocolul Silvic şi nu a venit nimeni
să marce.
D-l Durlan: Dacă sunt probleme legate de gaze sau curent electric, pe cine întrebăm?
D-l Orheanu:
-S-a împlinit 1 an de la constituirea Consiliului local Căiuţi, nu s-a făcut nicio statistică
până acum.
-Proiectele de hotărâre pot fi iniţiate de primar, viceprimar, consilieri sau cetăţeni, cu
sprijinul aparatului de specialitate al primarului.
-Vreau să primesc in scris conţinutul semantic al sintagmei „cu sprijinul”.
-Nu am studii de Drept, nu îmi plăteşte nimeni net-ul.

-Conţinutul proiectelor de hotărâre nu ne aparţin.
D-l Durlan: Nu aveţi dreptate, fundamentarea unui proiect de hotărâre se face în totalitate.
D-l Orheanu: Când vorbesc, mă limitaţi, mă opresc nemulţumit.
D-l Durlan:
-Şi eu vreau să iniţiez un proiect de hotărâre ca fiecare achiziţie/investiţie să fie publicate
pe internet.
-Poliţie locală mai avem la nivelul comunei Căiuţi?
-Angajaţi oameni pentru utilaje.
D-l Primar: Anumite lucrări am ales să le facem cu beneficiarii legii nr. 416/2001.
D-l Durlan: Sunt legale?
D-l Primar: Conform planului de lucrări aprobat.
D-l preşedinte de şedinţă, Roşcan Ion declară şedinţa închisă.
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29.06.2017
1.HCL NR. 43/2017 privind stabilirea contribuţiei anuale a Consiliului local Căiuţi la
finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana
cu handicap.
2.HCL NR. 44/2017 privind constituirea şi componenţa Comisiei locale de ordine
publică a comunei Căiuţi .
3. HCL NR. 45/2017 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Căiuţi, judeţul Bacău.
4.HCL NR. 46/2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Căiuţi cu
statut de observator în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al
Şcolii Gimnaziale Căiuţi.

Preşedinte de şedinţă,
Roşcan Ion

Secretar,
Căpăţînă Ramona

