PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 06.03.2014
Astazi, data de mai sus are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Caiuti, judetul Bacau. Sedinta ordinara a fost convocata in baza dispozitiei nr. 67 din
03.03.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 14 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti,
absenteaza domnul Oprea.
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 folosirii cu titlu gratuit a „Salii mari de
sedinte „ (spatiu aflat la etajul I al sediului Primariei Caiuti) de catre Asociatia culturala
„Calutul”.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot procesul-verbal de la sedinta ordinara din data de 27.02.2014-13
voturi pentru si o abtinere (d-l Durlan Iulian-Constantin) - a absentat.
D-l Vatamanu: Avand in vedere ca acea sala a fost constituita cu scop cultural, este
necesar sa raspunda o persoana si sa nu mai fie adusi anumiti lautari de duzina pentru a
concerta .
D-l Primar: Dumneavoastra vorbiti despre spectacolele organizate cu prilejul Zilelor
comunei Caiuti, si, tin sa mentionez ca niciodata nu s-au desfasurat in „Sala mare de
sedinte”, ci pe terenul de fotbal din spatele Scolii Gimnaziale Caiuti.
D-l Vatamanu: „Balciul Caiutiului” este o traditie si nu am nimic impotriva cu
organizarea acestuia, ci cu faptul ca se cheltuie foarte multi bani pentru artisti.
D-l Primar: Niciodata nu a fost alocata o suma mai mare de 50.000 lei pentru „Zilele
comunei”, suma aprobata mereu prin hotarare de consiliu local, iar in ceea ce priveste
finantarea Asociatiei culturale „Calutul” din bugetul local al comunei noastre, sunt din ce in
ce mai putini bani.
D-l Matei Gheorghe: Ar trebui organizat un spectacol intre angajatii Primariei Caiuti
si cei ai Ocolului Silvic Caiuti, cursuri de dans etc.
D-l Vranceanu: Domnule Primar, sunteti actionar al Asociatiei culturale „Calutul”?
D-l Primar: Asociatia culturala „Calutul” nu are actionari, deoarece este ONG.
D-l Marcut: Domnului Lepsa Ion din satul Heltiu ii intra apa in curte.
D-l Primar: Se va asfalta drumul.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi (14).
Presedintele de sedinta, domnul consilier Marcut Ion declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN
06.03.2014:
Hotararea nr. 12 privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a „Salii mari de sedinte „
(spatiu aflat la etajul I al sediului Primariei Caiuti) de catre Asociatia culturala „Calutul”.
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