PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 30.04.2015

Astazi, data de mai sus are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Caiuti,
judetul Bacau. Sedinta ordinara a fost convocata in baza dispozitiei nr. 230 din 24.04.2015 a
domnului primar.
La sedinta participa 13 consilieri din cei 14 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti. Absenteaza
domnul Oprea Cristinel. Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe
lucrarile.

Domnul viceprimar, Orandaru Gabriel prezinta proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2015.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public
al comunei Caiuti, judetul Bacau
- initiator : domnul primar Durlan Iulian

3. Proiect de hotarare privind privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local
Caiuti la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru
persoana cu handicap
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Diverse.
Se supune spre aprobare ordinea de zi: 13 voturi pentru.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 04.04.2015: 13
voturi pentru.
D-l Onel: Am spus ca trebuiesc decolmatate paraiele din satele Floresti si Vranceni.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2015.
D-na Secretar: Suma de 80.874 lei este pentru inventarierea terenurilor potrivit prevederilor Legii
nr. 165/2013.
D-l Vranceanu : Au fost recuperati de Curtea de Conturi banii de la culte.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public
al comunei Caiuti, judetul Bacau

D-na Secretar: Dupa ce se finalizeaza o investitie, acel obiectiv trece in domeniul public prin
Hotarare de Guvern.
- Se modifica doar cheltuielile, deoarece s-a calculat gresit initial.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local Caiuti la
finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu
handicap.
D-na Secretar: Este vorba despre banii care se aloca pentru copiii/batranii institutionalizati.
D-l Roscan: Si daca nu avem copii sau batrani institutionalizati?
D-na Secretar: In cazul in care nu sunt, nu platim.
D-l Matei Laurentiu: Exista o evidenta a acestor persoane?
D-na Secretar: Sigur ca da, oricum, nu este un numar foarte mare (exemplu: Durlan Adriana,
care se afla in centru mama-copil).
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru.
4. Diverse.
D-l Viceprimar: Sunt probleme cu iluminatul public?
D-l Manole: La Blidari, sunt probleme cu iluminatul in jumatate de sat.
- Sunt depuse la registratura Primariei 3 cereri cu privire la pietruirea drumurilor din luna
februarie-martie si nu s-a primit niciun raspuns.
D-l Viceprimar: Luati legatura cu domnul primar si explicati-i situatia.
D-l Manole: Ar trebui pusi 4-5 beneficiari ai Legii nr. 416/2001 sa curete drumul la Marinesti.
D-l Onel: Problema iluminatului public la Floresti nu este rezolvata ;
-Trebuie pus un autogreder la Floresti;
-Trebuie reparat Podul de la Heltiu.
D-l Vranceanu: Se monteaza contorul de la Vetu.
D-l Viceprimar: Da, documentatia este la E-ON.
D-l Vranceanu: La Pod la Baicu nu se poate trece.
D-l Roscan: Nu mi se pare corect ca doar ocazional sa se incaseze taxa aceea pentru autovehiculele
care depasesc limita accesului pe drumurile comunale.
- Nu sunt impotriva taxei, dar sunt de parere ca toata lumea trebuie sa fie tratata in mod egal, si in
permanenta trebuie sa stea cineva acolo pentru a incasa.
D-l Viceprimar: Asa si pe drumurile nationale, pe unii ii prinde radarul, pe altii nu.
D-l Roscan: Nu este acelasi lucru. Si inca ceva, partea de DC 119 care nu este asfaltata trebuie
pietruita.
D-l Motoiu: Trebuie sa luam pancarte.
D-l Roscan: Care este situatia terenului concesionat de la Marcesti?
D-l Viceprimar: Sunt date 5 ha la Asociatia Agricola Ferma Caiuti.
D-l Roscan: Panaite a facut gradina pe pasune, terenul este imprejmuit, arat, luati masuri in acest
sens.
D-l Matei Gheorghe: Beneficiarii Legii nr. 416/2001 trebuie sa decolmateze santul de la Pralea.
D-l Motoiu: Proprietarul este obligat sa-si curete santurile.
D-na Secretar: Beneficiarii Legii nr. 416/2001 pot sa decolmateze doar santurile care se afla pe
domeniul public.
D-l Matei Gheorghe: Sa fie verificat autogrederul pentru Floresti-Heltiu.

D-l Matei Laurentiu: As vrea sa primesc un raspuns la toate problemele pe care le-am ridicat in
sedintele de consiliu.
D-l Matei Laurentiu: Dj Caiuti-Pralea nu este curatat.
D-na Secretar: Probabil cei de la Consiliu judetean Bacau nu au contract pentru curatirea
drumurilor.

D-l presedinte de sedinta, Motoiu Neculai declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA
DE 30.04.2015:
1. HCL nr. 22/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Caiuti pentru anul 2015.
completarea inventarului bunurilor apartinand
domeniului public al comunei Caiuti, judetul Bacau

2. HCL nr. 23/2015 privind

3. HCL nr. 24/2015 privind privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local
Caiuti la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale
pentru persoana cu handicap.

Presedinte de sedinta,
Motoiu Neculai

Secretar,
Capatina Ramona

