PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 16.07.2014
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. 266 din 10.07.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza
domnul Matei Laurentiu, domnul Ciubotaru Iulian, domnul Durlan Iulian Constantin si domnul Oprea
Cristinel.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 27/30.04.2014
privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Caiuti, judetul Bacau.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Proiect de hotarare privind infiintarea unei punti pietonale in satul Pralea, punct
“La Praja”.
-initiator: domnul consilier Marcut Ion
4. Proiect de hotarare privind
modernizarea drumului satesc punct “Biserica
catolica Pralea”.
-initiator: domnul consilier Marcut Ion
5. Diverse.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 27/30.04.2014 privind
aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Caiuti, judetul Bacau.
D-l Roscan: De ce transformam postul? Daca e pe studii superioare, sa ramana pe studii
superioare. Deranjeaza un consilier cu studii superioare?
D-l Primar: datorita faptului ca acest post este in „cabinetul primarului”, primarul stabileste
nivelul de studii al acestuia.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 9 voturi pentru si 2 (doua) abtineri
(d-l Roscan si d-l Vranceanu).
D-l Vranceanu : Ma abtin, deoarece nu am putut consulta materialele.
D-l Primar : Aveti obligatia sa veniti cu cateva zile inainte de sedinta de consiliu pentru a
consulta materialele.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2014.

D-l Primar: Sunt miscari pe trimestre, am luat deja bani de la sport pentru drumuri.
Drumul Marcesti este infundat, mai sunt 3500 lei la administratie pentru cheltuieli curente.
D-l Lungu: De cativa ani, am solicitat bani pentru remedierea santului de la punctul
„Padure”, din satul Popeni.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi pentru si 3 (trei)
abtineri (d-l Lungu, d-l Vranceanu si d-l Marcut).
3. Proiect de hotarare privind infiintarea unei punti pietonale in satul Pralea, punct “La
Praja”.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind modernizarea drumului satesc punct “Biserica catolica Pralea”.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru.
5. Diverse.
D-l Primar prezinta raportul de ducere la indeplinire a hotararilor consiliului local al
comunei Caiuti in anul 2013 si raportul de ducere la indeplinire a hotararilor consiliului local
al comunei Caiuti in perioada 01.01.2014 – 30.06.2014.
D-l Marcut : Am facut doua cereri, una cu privire la remedierea situatiei cu privire la
stejarul din curtea dispensarului uman din satul Caiuti, daca vine o furtuna mare, il darama pe
cladire si una cu privire la activitatea medicilor de familie din comuna.
D-l Primar: S-a dat OK pentru finantarea drumului Heltiu-Vranceni, suntem in lotul 2 pe
judet.
D-l Antoniu: Cand se va turna al doilea strat de asfalt in Caiuti-sat?
D-l Primar: Pana la sfarsitul anului.
D-l Vatamanu: Va readuc aminte de situatia cu privire la santul de la Popeni.
D-l Motoiu: Canalul de la Heltiu este impadurit.
D-l Primar: Domnule Viceprimar, va rog sa luati masuri in acest sens.
D-l Florea: Trebuie sa se taie chitante pentru comertul stradal.
D-l Primar: Avem hotarare a consiliului local Caiuti cu privire la stabilirea locurilor pentru
vanzarea ambulanta de marfuri.
D-l Vatamanu: Cui ma pot adresa in acest sens, eu, in calitate de consilier local?
D-l Primar: Politiei economice.
D-l Primar: Am instiintat Politia economica, ITM-ul si Postul de Politie Caiuti ca incepand
cu data de 01.08.2014 sa mearga in control la agentii economici din comuna noastra.
D-l Vranceanu: Dar dumneavoastra sunteti corect in ceea ce priveste societatile
dumneavoastra?
D-l Primar: Nu am societati comerciale pe raza comunei Caiuti.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Antoniu Constantin Valeriu declara sedinta
inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 16.07.2014:
1.

HCL nr. 47/2014 privind modificarea si completarea HCL nr.
13/18.03.2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii

2.
3.
4.

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul
Bacau.
HCL nr. 48/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei
Caiuti pentru anul 2014.
HCL nr. 49/2014 privind infiintarea unei punti pietonale in satul
Pralea, punct “Praja”.
HCL nr. 50/2014 privind modernizarea drumului satesc punct
„Biserica catolica Pralea”.

Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin Valeriu

Secretar,
Capatina Ramona

