PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 02.09.2014
Astazi, data de mai sus are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Caiuti, judetul
Bacau. Sedinta extraordinara a fost convocata in baza dispozitiei nr. 301 din 28.08.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza domnul
Orandaru Gabriel, domnul Marcut Ion, domnul Matei Laurentiu si domnul Ciubotaru Iulian.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Se supune spre aprobare procesul –verbal al sedintei extraordinare din data de 22. 08. 2014 – 9 voturi
pentru si doua abtineri : d-l Lungu si d-l Roscan (deoarece au lipsit).
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apa si canalizare actualizat, a caietului de sarcini actualizat, a modificarilor produse in regulamentul
serviciului in conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii si a Actului
aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii catre SC C.R.A.B. SA Bacau.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte:


Proiect de hotarare privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din
Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial
„Mediu”.





Proiect de hotarare privind aprobarea instrumentarii Proiectului de investitii “Modernizare drum de
interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau” si a indicatorilor tehnico –
economici ai Proiectului “Modernizare drum de interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna
Caiuti, judetul Bacau”.
Proiect de hotarare privind reconstituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Caiuti,
judetul Bacau.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apa si canalizare actualizat, a caietului de sarcini actualizat, a modificarilor produse in regulamentul
serviciului in conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii si a Actului
aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii catre SC C.R.A.B. SA Bacau.
D-l Lungu: A ramas hotararea asa cum am aprobat legat de pret?
D-l Primar: Da. Oricum, oricand ne putem retrage din SC C.R.A.B. SA.
D-l Vatamanu: S-a inceput prost.
D-l Primar: Indiferent ce va fi, suntem datori sa incercam sa obtinem fonduri prin ei. Daca nu se obtine
nimic, putem sa ne retragem.
D-l Vranceanu: Cat ajunge pretul apei in comuna Caiuti.

D-l Primar: 4, 2 – 4,5 lei/mc.
D-l Vranceanu: Pana la alegeri va ajunge 12 lei/mc. Nu se poate retrage oricand. Onestiul nici acum nu a
rezolvat problema.
D-l Primar: Este alta problema la Onesti.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 8 voturi pentru si 3 abtineri (d-l
Vranceanu, d-l Roscan si d-l Vatamanu).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata
din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial „Mediu”.
D-l Primar: Proiectul este initiat ca urmare a iesirii din SC C.R.A.B. SA a 5 (cinci) unitati.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri (d-l
Vranceanu si d-l Antoniu).

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul
2014.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 11 voturi pentru.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea instrumentarii Proiectului de investitii “Modernizare drum
de interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau” si a indicatorilor tehnico –
economici ai Proiectului “Modernizare drum de interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti,
judetul Bacau”.
D-l Roscan: Ce facem cu crampeiele de drumuri deja incepute? Trebuiesc continuate lucrarile
incepute.
D-l Primar: Lucrarile incepute pe fonduri din bugetul local, se continua pe bugetul local. Ce e pe
fonduri europene, e pe fonduri europene.
D-l Lungu: Nu este atat de important drumul din zona CFR. Sunt alte prioritati. Sunt alte drumuri
care trebuiesc facute.
D-l Primar: Asa sunt fondurile alocate pe o masura.
D-l Matei Gheorghe: Sa se respecte proiectul tehnic de construire a drumului cu 3 straturi.
D-l Primar: Sunt drumuri cu 2 straturi. Nu avem trafic greu pe acea zona.
D-l Antoniu: Drumul de la Caiuti este praf in zona la Baia. Bariera si liniuta de tonaj nu exista.
D-l Florea: Suntem in consiliu care cred ca nu suntem de partea culorii politice cand e vorba sa
facem ceva. Ori nu cred ca este corect! De ce sa nu se faca ceva daca se poate?
D-l Primar: Aceasta lucrare a fost discutata deja cu dumneavoastra anterior. Ori daca nu vreti sa se
aprobe, iesiti si spuneti oamenilor ca nu vreti.
Acolo unde avem asfalt e bine, nu ne gandim si la altii. Veniti dumneavoastra cu proiecte si cu surse
de finantare.
D-l Vranceanu: Cand a venit Marcut nu erau bani, acum avem?
D-l Primar: Sunt si bani de la GAL.
D-l Vranceanu: Suntem obligati sa votam ce vreti dumneavoastra? Alocati bani aiurea. Daca vine
DNA-ul peste dumneavoastra, nu va ies pasientele.
D-l Primar: Vorbiti ca si cum m-as face eu cu un drum.

D-l Vatamanu: Este bine sa se faca ceva.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 8 voturi pentru si 3 abtineri (d-l
Lungu, d-l Roscan si d-l Vranceanu).
5. Proiect de hotarare privind reconstituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei
Caiuti, judetul Bacau.
D-l Lungu: Sunt multi crescatori de animale, din care 2-3 nu fac tratamente corespunzator si
ii afecteaza pe ceilalti.
D-l Primar: Nu va opreste nimeni sa participati la sedinte GAL, puteti obtine finantari etc.
D-l Lungu: Lista de prioritati trebuie votata in consiliu.
D-l Antoniu: D-le Lungu, cel din zona CFR nu are dreptul la asfalt?
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 11 voturi pentru.
D-l presedinte de sedinta, Durlan Iulian – Constantin declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 02.09.2014:
1. HCL nr. 58/2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a modificărilor produse asupra
Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare în conformitate cu
prevederile Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, a Caietului de Sarcini actualizat şi aprobarea Actului
Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare.
2. HCL nr. 59/2014 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa
uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul
Operational Sectorial „Mediu”.
3. HCL nr. 60/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014.
4. HCL nr. 61/2014 privind aprobarea instrumentarii Proiectului de investitii “Modernizare
drum de interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau” si a
indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului “Modernizare drum de interes local – Zona
CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau”.
5. HCL nr. 62/2014 privind reconstituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Caiuti,
judetul Bacau.
Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian Constantin

Secretar,
Capatina Ramona

