PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 07.10.2014
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. 331 din 02.10.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 12 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza
domnul Ciubotaru Iulian, domnul Matei Laurentiu si domnul Marcut Ion. Fiind prezenta majoritatea,
sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Se supune spre aprobare procesul –verbal al sedintei ordinare din data de 16. 09. 2014 – 10
voturi pentru si 2 (doua) abtineri : d-l Matei Gheorghe si d-l Oprea Cristinel (deoarece au lipsit).
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului “Sala mare de sedinte”
din cladirea Primariei comunei Caiuti, judetul Bacau, cu destinatie de punct de lucru pentru Fundatia
Doina Trotusului.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Diverse.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 12 voturi pentru .
1. Proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului “Sala mare de sedinte”
din cladirea Primariei comunei Caiuti, judetul Bacau, cu destinatie de punct de lucru pentru Fundatia
Doina Trotusului.
D-l Lungu: Nu era mai bine daca ar fi fost montate la scoala aceste calculatoare?
D-l Primar: La scoala au aparatura lor, dedicata numai elevilor.
D-l Vatamanu: Acest domn Enasel are grija de cultura, insa numai de tineret, pe cei in varsta nici
nu ii baga in seama. Eu nu votez acest proiect.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva 9d-l
Vatamanu) si o abtinere (d-l Vranceanu).
D-l Vranceanu : Ma abtin deoarece nu s-a tinut sedinta de comisie.
D-l Orandaru : Are vreo legatura ?
D-l Vranceanu : Bineinteles, nu am idee despre ce este vorba.
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi pentru.
3. Diverse.
D-l Lungu: Rampa pentru deseuri s-a umplut.
D-l Primar: Proiectul este facut de cei de la Ministerul Mediului de la Bucuresti.
D-l Vatamanu: In legatura cu santul de la Popeni ce se mai aude?
D-l Primar: Avem promisiune de la Consiliul Judetean Bacau.

D-l Oprea: Dispozitivul pentru peturi de langa Scoala Popeni trebuie mutat.
D-l Primar: Anul viitor vom primi containerele pentru deseuri selective.
D-l Motoiu: Am verificat si nu se lucreaza la canalizarea satelor Heltiu si Vranceni.
D-l Primar: Este posibil ca in aprilie-mai anul viitor sa putem incepe alimentarea cu apa in satele
Heltiu si Vranceni.
D-l Onel: Trebuie bagat autogrederul in satele de peste Trotus.
D-l presedinte de sedinta, Durlan Iulian – Constantin declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 07.10.2014:
1. HCL nr. 68/07.10.2014 privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului “Sala mare de
sedinte” din cladirea Primariei comunei Caiuti, judetul Bacau, cu destinatie de punct de
lucru pentru Fundatia Doina Trotusului.
2.HCL nr. 69/07.10.2014 privind modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
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