Proces-verbal,
Incheiat astazi, 27.04.2017
Astăzi, data de mai sus are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei
Căiuţi, judeţul Bacău. Şedinţa ordinară a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 227/27.04.2017 a
domnului primar.
La şedinţă participă 13 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul Local Căiuţi,
absentează motivat domnul Gavrila si domnul Oproiu.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2017: se
abtin d-l Oprea şi d-l Mărcuţ..
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 03.04.2017:
se abtin d-l Mărcuţ şi d-l Florea.

D-l Viceprimar prezinta ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
public al comunei Căiuţi, judeţul Bacău
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
3. Diverse.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 13 voturi pentru.
1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
D-l Viceprimar: Este vorba despre ceea ce avem şi despre ceea ce ar trebui să avem în
dotare pentru situaţii de urgenţă.
D-l Durlan: Dacă vine un cutremur mare, nu avem mai nimic în dotare.
D-na Secretar: Este o listă de investiţii.
D-l Durlan: Avem şi Voluntari pentru situaţii de urgenţă.
D-l Matei Ioan: Este vorba de o sumă foarte mare, de ordinal miliardelor.
D-na Secretar: Analizaţi punctul nr. 12 din anexă.

D-l Durlan: Acest buget reprezintă suma de care a considerat administraţia că ar avea
nevoie.
D-l Orheanu:
-Trebuia făcut un plan.
-Să vedem şi noi un table nominal cu membrii S.V.S.U.
-De ce ne faceţi să solicităm lucruri de genul?
D-na Secretar: Nu are nicio legătură cu planul despre care vorbiţi dumneavoastră.

D-l Orheanu: Se începe cu acel tabel, inclusiv cu numărul de telefon.
D-l Durlan: Puteţi face interpelări.
D-l Orheanu: Nu concluzionaţi pe cuvântul meu.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru şi o abţinere:
d-l Orheanu.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
public al comunei Căiuţi, judeţul Bacău.
D-na Secretar:
-Bazinul de apă nu este în domeniul public.
-Terenul respectiv a fost stăpânit de doamna Pădure Elena, însă nu l-a solicitat conform
legilor fondului funciar. Ca atare, poate fi introdus în domeniul public al comunei.
Supus spre aprobare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.
3. Diverse.
D-l Durlan:
-Puneţi lămpi în centrul comunei, pe partea dreaptă, sunt pe Dealul Popeniului care ard
degeaba.
-Fântâna de la Casa Rosetti nu este acoperită. Se poate întâmpla ceva rău.
D-l Matei Ioan: Care este stadiul implementării proiectului privind extinderea reţelei de
iluminat public în satul Pralea?
D-l Viceprimar: Mai sunt câteva avize de obţinut.
D-l Roşcan:
-În Mărceşti sunt trei familii izolate: Căiuţeanu, Durlan şi Lazăr.
-Trebuie balastat, decolmatat drumul.
D-l Mărcuţ: Să trimiteţi un greder şi pe drumul Heltiu-Boiştea.

D-l Orheanu:
-Când continuă lucrările la Heltiu-Vrânceni?
-Mai trebuiesc făcute şanţuri, acostamente, şanţuri pereate.
D-l Viceprimar: Nu se ştie o dată certă.
D-l Sârbu:
-Să extindeţi numărul de becuri pe strada Fabricii.
-Sunt câteva grupuri gălăgioase care îşi fac veacul acolo, probabil, dacă ar fi lumină ar avea
o jenă ceva.
-Să distribuiţi bănci la şcoli.
D-l Gabăr: S-a făcut un studiu geo pentru Podul Marineşti de la Blidari, cei de la vale vor fi
defavorizaţi, îi sfidăm.
D-l Viceprimar: Acest pod deserveşte ambele uliţe.

D-l preşedinte de şedinţă, Sârbu Neculai declară şedinţa închisă.

HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 27.04.2017

1. HCL NR. 31/2017 pentru aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
2.
H
CL NR. 32/2017 pentru modificarea inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public al comunei Căiuţi, judeţul Bacău.

Preşedinte de şedinţă,
Sârbu Neculai

Secretar,
Căpăţînă Ramona

