PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 31.03.2014
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. 89 din 26.03.2014 a
domnului primar.
La sedinta participa 14 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti,
absenteaza domnul Florea Constantin.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de
18.03.2014: 10 voturi pentru si 4 abtineri: domnul Oprea, domnul Hoza, domnul Antoniu si
domnul Orandaru (au absentat).
Domnul primar, Iulian Durlan prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local Caiuti
la finantarea activitatii de asitenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu
handicap.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul punct: „Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea HCL nr. 75/18.11.2013 privind limitarea accesului pe drumurile
comunale.”
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Diverse.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local Caiuti
la finantarea activitatii de asitenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu
handicap.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi (14).
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi (14).
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 75/18.11.2013
privind limitarea accesului pe drumurile comunale.
D-l Roscan: In conditiile in care aprobam acest proiect, trebuie aplicat acelasi regim
pentru toata lumea, fara discriminare.
D-l Matei: In cazul in care se strica, drumul poate fi reparat cu banii acumulati din
aceste taxe.
D-l Primar: Da, acesta este scopul.

D-l Oprea: Cine incaseaza?
D-l Primar: Politia locala.
D-l Durlan: Taxa de gunoi trebuie aprobata, nu mai putem face fata gunoaielor, iar
tractoarele trebuie inmatriculate.
D-l Marcut: Chitanta ar trebui sa aiba valabilitate 24 ore.
D-l Roscan: Nu ar trebui sa intre in vigoare de maine, ci din momentul in care vom
pune bariere.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o
abtinere (domnul Marcut).
4. Diverse.
D-l Primar:
- Se asfalteaza drumurile satelor Heltiu si Vranceni, proiect in valoare de circa
40.000.000.000 lei vechi;
- Se poate merge la lucrarea de la digul Mateiasi, este o lucrare executata corect;
- In legatura cu drumul de la Vasioiu, a fost o problema legata de TVA;
- La Porcarie trebuie deschisa obligatoriu o ulita;
-Nu am luat niciun mp de teren in concesiune/inchiriere, nici in nume propriu, nici
prin intermediul unei rude;
-S-au mai adus niste banci, doritorii sunt rugati sa faca o cerere la sediul Primariei,
acestea se vor preda pe baza de proces-verbal de predare-primire.
-Avem in lucru un proiect pentru independenta energetica a comunei Caiuti. Se va
face un parc voltaic pe un teren pus la dispozitie de Primarie, deja doua comune din Vaslui
au semnat contracte.
- Se mai finanteaza crearea de microinteprinderi ce vor consuma curent de la ei si se
plateste cu circa 30 % mai putin la factura electrica.
D-l Marcut: Pe terenul de fotbal sunt cateva becuri care ard tot timpul.
D-l Primar: Problema este mai veche, au fost anuntati cei de la E-ON.
D-l Vatamanu: Daca nu mai functioneaza activitatea domnului Francisc Enasel, ar
trebui sa cedeze in favoarea altei persoane, fiind pensionar. Nu se vede nimic la nivel
cultural, se astepta la mai mult din partea dansului in segmentul acesta, si anume, sa atraga
oamenii in activitatile culturale.
D-l Durlan: Nu este adevarat, domnul Enasel chiar sambata a avut repetitii cu un
grup de scolari.
D-l Primar:
-A avut o pauza de circa o luna, deoarece a fost implicat intr-un proiect de achizitie.
Oricum, activitatea dansului este voluntara, dansul nu este angajatul nostru, iar sumele pe
care le-a primit din bugetul local al comunei Caiuti le-a cheltuit justificat prin facturi de
achizitie costume, instrumente etc;
- A obtinut o invitatie pentru deplasarea unui grup in Olanda, cu finantare 90% din
partea Uniunii Europene..
D-l Durlan: Trebuie decolmatat santul de la Parjol, s-a umplut si miroase urat.
D-l Primar: Se va reglementa situatia.
D-l Durlan: Trebuie impus domnului Sufana Aron sa nu mai intre in livada cu oile.
D-l Lungu: Toata plantatia de salcam a fost mancata de oi.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Marcut Ion declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 31.03.2014:
1.

2.
3.

HCL nr. 15/31.03.2014 privind stabilirea contributiei anuale a
Consiliului local Caiuti la finantarea activitatii de asitenta sociala in
baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap.
HCL nr. 16/31.03.2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta.
HCL nr. 17/31.03.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.
75/18.11.2013 privind limitarea accesului pe drumurile comunale.

Presedinte de sedinta,
Marcut Ion

Secretar,
Capatina Ramona

