PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 30.05.2014
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. 187 din 23.05.2014 a
domnului primar.
La sedinta participa toti cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti.
Domnul Neagu Neculai, cetatean al comunei Caiuti asista la sedinta ordinara a
Consiliului local Caiuti.
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 aprobarea montarii unor parapeti metalici pe drumurile comunale.
- initiator : domnul consilier Marcut Ion
2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui act aditional la contractul nr. 4303/29.05.2007 incheiat cu
Enache Nicolaie.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv al SC CRAB SA..
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
5. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului unui autoturism catre Politia locala Caiuti.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniului public al comunei Caiuti a unei
suprafete de teren de 2500 mp.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
7. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare in vederea cumpararii unei
suprafete de teren de 848.4 mp, aflata in T 120/9, p 49/2, intravilanul satului Blidari, comuna Caiuti.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul punct:
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr. 4362/2011 incheiat cu
URECHESCU N. SILVESTRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA pentru pasunatul animalelor.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
9. Diverse.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 14 voturi pentru si o abtinere (d-l
Marcut)- consider ca proiectul de hotarare cu care se suplimenteaza ordinea de zi nu reprezinta o
urgenta.
D-l Primar: Reprezinta o urgenta, deoarece le este necesar la primirea subventiei de la APIA .
1. Proiect de hotarare privind aprobarea montarii unor parapeti metalici pe drumurile comunale.
D-l Marcut: Iarna trecuta, cateva masini s-au rasturnat in punctele mentionate, de
aceea am considerat ca este oportun sa initiez acest proiect de hotarare.
D-l Roscan: Cel din punctul „La Bamboi” ar trebui sa fie prevazut pana la Parjol.
D-l Hoza: In Caiuti-sat as vedea necesara montarea acestora in momentul in care
se va termina de asfaltat.
D-l Primar: Aceasta investitie va fi cuprinsa in bugetul anului 2015, sau chiar si
anul acesta la o rectificare bugetara. In orice caz, salut ideea acestui proiect de hotarare.

Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi(15).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui act aditional la contractul nr. 4303/29.05.2007 incheiat cu
Enache Nicolaie.
D-l Lungu: La contractele de pasune se indexeaza anual cu indicele de inflatie. Din
subventii nu mai ramane nimic, nu este rentabil.
D-l Primar: S-a inteles gresit notiunea de „subventie”, nu trebuie sa ramana bani
in buzunar, trebuie intretinuta pasunea.
D-l Lungu: In 2-3 ani, redeventa va ajunge la 200-250 lei/ha.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru si o
abtinere (d-l Lungu).
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv al SC CRAB SA..
D-l Primar: Nivelul mediu al pretului apei/judet va fi de 6, 86 lei/mc.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru si o
abtinere (d-l Florea)- nu este de acord sa predea sistemul catre CRAB.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi(15).
5. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului unui autoturism catre Politia locala Caiuti.
D-l Roscan: Autoturismul trebuie inscriptionat si monitorizat.
D-l Matei Gheorghe: Trebuie stabilita si o cota de combustibil de catre Consiliul
local.
D-l Primar: Ne asumam aprobarea unei hotarari de consiliu local privind o cota de
combustibil mai mare de 75 litri.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi(15).
6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniului public al comunei Caiuti a unei
suprafete de teren de 2500 mp.
D-l Primar: Se mentin prevederile Hotararii Consiliului local Caiuti nr. 11/2011 privind trecerea
din domeniul privat in domeniului public al comunei Caiuti a unei suprafete de teren de 2500 m.p., teren
necesar derularii investitiei „ Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a
deseurilor menajere”, in cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
D-l Primar: Crescatorii de animale vor fi obligati sa depuna gunoiul de grajd
acolo.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi
(15).
7. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare in vederea cumpararii unei
suprafete de teren de 848.4 mp, aflata in T 120/9, p 49/2, intravilanul satului Blidari, comuna Caiuti.
D-l Motoiu: Pretul nu trebuia platit de Consiliul judetean sau de societatea care a
executat lucrarea?
D-l Primar: Nu.
D-l Vatamanu: De ce nu se recurge la instanta de judecata?
D-l Primar: Avem proces pe rolul Judecatoriei Onesti.
D-l Vatamanu: Trebuie trimis un expert evaluator de catre instanta respectiva.

D-l Neagu Nicolae: Nu puteti cumpara de la doamna Manole Eleonora, deoarece
suntem 15 mostenitori pe o suprafata de 600 mp din totalul dezbatut in momentul de fata.
Nu avem dezbatuta mostenirea, dar pot dovedi printr-un titlu de proprietate.
D-l Vatamanu: Puteam gresi votand acest proiect in consiliu local, daca nu ne
deschidea ochii domnul Neagu.
D-l Primar: Propun sa se aprobe efectuarea raportului de evaluare, iar hotararea
consiliului local se va aplica dupa stabilirea proprietarului.
D-l Neagu Nicolae: Canalul este pe terenul lui Moise Gheorghe.
D-l Vatamanu: Nu putem lua aceasta hotarare pana nu se clarifica situatia
terenului.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si doua
abtineri (d-l Vranceanu si d-l Roscan).
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr. 4362/2011 incheiat cu
URECHESCU N. SILVESTRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA pentru pasunatul animalelor.
D-l Roscan: Suprafata de padure sau pasune impadurita este in proprietatea
Primariei?
D-l Primar: Da.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si doua
abtineri (d-l Marcut si d-l Lungu).
9. Diverse.
D-na Secretar: Avem termen limita pana pe data de 15.06.2014 pentru a trimite la
A.N.I. declaratiile de avere si de interese. Rog pe cei ce nu au depus, sa se prezinte
pentru a completa formularele.
D-l Vatamanu: Sunt patru becuri de montat in satul Vranceni, la niste oameni care
au nevoie.
D-l Primar: Sunt de facut cateva formalitati la E-on si se rezolva.
D-l Vatamanu: Am vorbit cu d-l Enache si a zis ca plateste enorm de mult pentru
suprafata de izlaz inchiriata.
D-l Primar: Ati aprobat astazi modificarea chiriei aferenta contractului respectiv.
D-l Vatamanu: Dimineata am mers la cireada, domnul Enache a curatat bine
terenul, insa ar trebui sa adune maracinii si sa le dea foc.
D-l Primar: Acest lucru il va face la iarna.
D-l Lungu: Cand se vor achizitiona semnele de circulatie?
D-l Primar: In luna iulie.
D-l Matei Gheorghe: S-au infundat santurile la Pralea.
D-l Primar: Se vor ocupa beneficiarii Legii nr. 416/2001.
D-l Durlan: Datorita nenumaratelor furturi ce au loc la noi in comuna, ar trebui sa
facem paza obsteasca.
D-l Primar: Datorita barului domnului Marcut, se nasc diverse scandaluri in
comuna.
D-l Marcut: Inchidem barul lui Marcut pentru a ramane al primarului, si tot vo fi
probleme.
D-l Vatamanu: Revin cu ideea construirii santului de la Popeni.

Presedintele de sedinta, domnul consilier Antoniu Constantin Valeriu declara sedinta
inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 30.05.2014:
1.HCL nr. 31/2014 privind aprobarea montarii unor parapeti metalici pe
drumurile comunale.
2. HCL nr. 32/2014 privind aprobarea unui act aditional la contractul nr. 4303/29.05.2007
incheiat cu Enache Nicolaie.
3. HCL nr. 33/2014 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC CRAB SA..
4. HCL nr. 34/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2014.
5. HCL nr. 35/2014 privind aprobarea transferului unui autoturism catre Politia locala
Caiuti.
6. HCL nr. 36/2014 privind trecerea din domeniul privat in domeniului public al comunei
Caiuti a unei suprafete de teren de 2500 mp.
7. HCL nr. 37/2014 privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare in vederea
cumpararii unei suprafete de teren de 848.4 mp, aflata in T 120/9, p 49/2, intravilanul satului
Blidari, comuna Caiuti.
8. HCL nr. 38/2014 privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.
4362/2011 incheiat cu URECHESCU N. SILVESTRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA
pentru pasunatul animalelor.
Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin Valeriu

Secretar,
Capatina Ramona

