PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 27.02.2014
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. 57 din 20.02.2014 a
domnului primar.
La sedinta participa 14 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti,
absenteaza motivat domnul Durlan Iulian Constantin.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Domnul primar, Iulian Durlan prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind actualizarea contractului de inchiriere nr.
4303/29.05.2007 incheiat cu Enache Nicolaie.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii pentru personalul
nedidactic al unitatilor de invatamant din comuna Caiuti pentru anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare a trimestrului IV
aferent anului 2013.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte:
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB”.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
6. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de
teren reprezentand pasune, catre crescatorii de animale.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii
de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
8. Diverse.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 29.01.2014-12 voturi
pentru si 2 abtineri (d-l Florea si d-l Antoniu)- au lipsit.
1. Proiect de hotarare privind actualizarea contractului de inchiriere nr.
4303/29.05.2007 incheiat cu Enache Nicolaie.
D-l Lungu: Enache Nicolaie a facut contractul cu anumite clauze diferite fata de alti
locatari/concesionari.
D-l Primar: Ar putea sa renunte la contract si sa participe la alta licitatie.
D-l Motoiu: Cei ce au contracte de inchiriere au constructii pe terenurile respective?

D-l Primar: Acelea sunt constructii provizorii ce nu necesita autorizatie de construire.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi
(14).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii pentru personalul
nedidactic al unitatilor de invatamant din comuna Caiuti pentru anul 2014.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi
(14).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare a trimestrului IV
aferent anului 2013.
D-l Primar prezinta si raportul asupra SCIM pe anul 2013 – partial conform.
D-l Motoiu : S-a incheiat problema cu „arieratele’?
D-l Primar : Da, s-a incheiat.
D-l Motoiu: In ce stadiu se afla proiectul „Construire baza sportiva”?
D-l Primar: Este in derulare.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o
abtinere (d-l Vranceanu).
D-l Vranceanu: Ma abtin, deoarece materialele mi-au fost prezentate cu foarte putin
timp inainte de inceperea sedintei.
D-l Primar: Dumneavoastra, in calitate de consilier local aveti obligatia sa va
informati din timp.
D-l Matei Laurentiu: De multe ori nu sunt finalizate proiectele, suporta modificari,
mai ales cand se suplimenteaza ordinea de zi.
4. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o
abtinere (d-l Lungu).
D-l Lungu: Ma abtin sa votez acest proiect de hotarare, deoarece consider ca sunt
foarte multi locuitori ai comunei noastre care au nevoi speciale.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB”.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi
(14).
6. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de
teren reprezentand pasune, catre crescatorii de animale.
D-l Primar: Tot ceea ce reprezinta „pasune” se scoate la licitatie publica conform
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
D-l Vatamanu: Poate sa vina o persoana tanara?
D-l Primar: Este liber sa vina orice cetatean doreste.
D-l Vranceanu: Domnule primar, ati vandut teren proprietate a comunei Caiuti fara
cadru legal.
D-l Primar: De cand sunt primar, niciodata nu am vandut/concesionat/inchiriat un
spatiu/teren fara cadru legal.

D-l Lungu: Aceasta ordonanta este data pentru crescatorii de animale, nu vad de ce
un consilier local poate fi oprit de la licitatie.
D-l Motoiu: In afara de 3-4 consilieri locali ai comunei Caiuti, toti au concesionat
teren.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi
(14).
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii
de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi
(14).
8. Diverse.
D-l Motoiu: Am rugamintea ca la urmatoarea sedinta, sa i se aduca fiecarui
consilier local cate un exemplar dupa Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului local al comunei Caiuti.
D-na Secretar: Desigur, va voi aduce cate un exemplar al Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Caiuti, precum si al Legii nr.
215/2001, a administratiei publice locale, republicata.
D-l Matei Laurentiu: Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local se poate modifica?
D-na Secretar: Se poate modifica oricand, cu respectarea legislatiei.
D-l Primar: Va aduc la cunostinta urmatoarele:
-Am primit aprobare pentru „Drumul de la Vasioiu”, vom semna contractul de
finantare;
-Vom turna al doilea strat pe drumul Caiuti-sat (DC 119);
-Am obtinut o prelungire a contractului de lucrari reabilitare trotuare (pavaje);
-Am o promisiune de finantare pentru reparatia santurilor din Popeni;
-S-a aprobat repararea Casei Rosetti .
D-l Marcut: Cei care au demolat vechiul aprozar de ce nu au facut curatenie in
acel loc.
D-l Primar: Urmeaza sa se faca curatenie.
D-l Motoiu: Cum se va reabilita drumul de la Vasioiu?
D-l Primar: Pana la Porcarie.
D-l Primar : Fosta linie CFF devine drum adiacent (pentru carute, tractoare etc).
D-l Motoiu: Soseaua Ghimes-Adjud nu are, si noi avem.
D-l Roscan: In luna noiembrie s-a aprobat o hotarare privind limitarea accesului
pe drumurile comunale, trebuie montate indicatoare.
D-l Primar: In curand vom achizitiona acele indicatoare cu privire la limitarea
accesului.
D-l Roscan: Este obligatoriu sa se toarne un al doilea strat pe DC 119 deoarece se
deterioreaza.
D-l Lungu: Vin ploile de primavara, trebuie reabilitate santurile.
D-l Motoiu: Drumul Heltiului trebuie reparat cu autogreder, ma ocup personal de
dirijare.

D-l Hoza: S-au reactivat vechile „depozite de gunoi”.
D-l Primar: Trebuie identificate persoanele care arunca gunoaie in acele „depozite”.
D-l Motoiu: In acest sens, raspunde Politia locala, trebuiesc date sectoare de activitate
fiecarui agent in parte.
D-l Matei Laurentiu: Noi, consilierii locali ne implicam in problemele legate de
curatenie, insa politistii locali nu, lucru care nu consider ca este corect.
D-l Matei Gheorghe: S-a facut curatenie la canton la Vranceni si s-au descoperit niste
hartii cu nume. Asa s-a gasit persoana ce a aruncat gunoi. E o solutie si pentru Politia locala.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Marcut Ion declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 27.02.2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotararea nr. 5/27.02.2014 privind actualizarea contractului de
inchiriere nr. 4303/29.05.2007 incheiat cu Enache Nicolaie.
Hotararea nr. 6/27.02.2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta.
Hotararea nr. 7/27.02.2014 privind aprobarea incheierii executiei
bugetare pe trimestrul IV aferent anului 2013.
Hotararea nr. 8/27.02.2014 privind aprobarea statului de functii
pentru personalul nedidactic al unitatilor de invatamant din comuna
Caiuti pentru anul 2014.
Hotararea nr. 9/27.02.2014 privind inchirierea prin licitatie publica a
unor suprafete de teren reprezentand pasune catre crescatorii de
animale.
Hotararea nr. 10/27.02.2014 privind aprobarea cotizatiei anuale la
patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara BacauADIB”.
Hotararea nr. 11/27.02.2014 privind aprobarea documentelor
necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in
vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.

Presedinte de sedinta,
Marcut Ion

Secretar,
Capatina Ramona

