PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 30.04.2014
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. 152 din 25.04.2014 a
domnului primar.
La sedinta participa toti cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de
08.04.2014: 14 voturi pentru si o abtinere (d-l Oprea, deoarece a absentat).
Domnul primar, Iulian Durlan prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea calitatii de membru ARIEE, a studiului de
fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Caiuti,
judetul Bacau, precum si aprobarea initierii procedurii de concesiune a acestor lucrari.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii prioritare finantate prin
Programul Operational Sectorial „Mediu”, in sectorul apa/apa uzata.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii din
aparatul de specialitate al primarului, precum si din aparatul permanent de lucru al Consiliului
Local al comunei Caiuti, judetul Bacau .
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte:
4. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special domnului primar, Iulian
Durlan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității
Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului Constitutiv al ADIS Bacău.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.
5399/08.08.2011 incheiat cu Asociatia agricola „Ferma Caiuti” si a contractului de
concesiune nr. 4362/27.06.2011 incheiat cu Urechescu N. Silvestru Intreprindere Individuala
pentru pasunatul animalelor.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian

6. Diverse.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea calitatii de membru ARIEE, a studiului de
fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Caiuti,
judetul Bacau, precum si aprobarea initierii procedurii de concesiune a acestor lucrari.
D-l Vatamanu: Ce se va intampla cu sistemul electric actual?
D-l Primar: Va ramane si acesta.
D-l Lungu: Este delimitat spatiul?
D-l Primar: Probabil se va construi in punctul numit „La Hambar”.

D-l Matei Laurentiu: Este inundabila zona?
D-l Primar: Nu.
D-l Lungu: Pentru parcurile fotovoltaice, praful reprezinta o problema.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi (15).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii prioritare finantate prin
Programul Operational Sectorial „Mediu”, in sectorul apa/apa uzata.
D-l Matei Laurentiu: In acest proiect este inclus satul Pralea?
D-l Primar: Da.
D-l Vatamanu: Este urgent?
D-l Primar: Aceste investitii se fac din fonduri europene.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi (15).
3.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii din
aparatul de specialitate al primarului, precum si din aparatul permanent de lucru al Consiliului
Local al comunei Caiuti, judetul Bacau .
D-l Lungu: Cu ce se ocupa „compartimentul implementare proiecte fonduri
europene”?
D-na Secretar: Infiintarea acestui compartiment este potrivit repartizarii a doua
posturi pentru proiecte pe fonduri europene, si vor avea viabilitate pe durata derularii
proiectelor.
D-l Vatamanu: Ocuparea unui post in cadrul Primariei Caiuti se face prin concurs?
D-l Primar: Da, intotdeauna.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi (15).
4. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special domnului primar, Iulian
Durlan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității
Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului Constitutiv al ADIS Bacău.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru si o
abtinere (d-l Matei Laurentiu).

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.
5399/08.08.2011 incheiat cu Asociatia agricola „Ferma Caiuti” si a contractului de
concesiune nr. 4362/27.06.2011 incheiat cu Urechescu N. Silvestru Intreprindere Individuala
pentru pasunatul animalelor.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si doua
abtineri ( d-l Vranceanu si d-l Hoza).
6. Diverse.
D-l Primar: as vrea sa ma consult cu dumneavoastra, domnilor consilieri, intr-o
problema: Ce credeti ca este prioritar, sa modernizam drumurile satelor de peste apa sau sa
continuam cu modernizarea drumului comunal DC 119 Caiuti-sat?
D-l Matei Laurentiu: Portiunea de drum ce duce la biserica este cea mai importanta
din drumul comunal DC 119 Caiuti-sat, de aceea sunt de parere ca trebuie modernizata in
cel mai scurt timp posibil.
D-l Oprea: Eu propun modernizarea ulitelor din satul Popeni.

D-l Primar: Pentru anul viitor este in proiect modernizarea ulitei de dupa scoala din
satul Popeni.
D-l Motoiu: Eu sunt de parere ca trebuie modernizat drumul din satul Boistea.
D-l Marcut: Terminati modernizarea drumului din satul Vranceni.
D-l Durlan: Se deterioreaza drumul Caiuti-sat daca nu se toarna al doilea strat.
D-l Vatamanu: Se va face santul din Popeni?
D-l Primar: Anul acesta, nu.
D-l Roscan: Trebuie facut ceva cu drumul Caiuti-sat-Marcesti.
D-l Vatamanu: Stimati colegi, avem un caz deosebit de grav la noi in comuna : Anul
trecut am aprobat accesul pe drumul comunal a autovehiculelor pentru concesionarul ce
detine ferma piscicola.
Am trecut intamplator pe acolo, este un haos total, concesionarul si-a batut joc de
bunavointa noastra. Digul este rupt pe partea dreapta de buldozer.
D-l Viceprimar: Domnule Vatamanu, dumneavoastra vorbiti despre doua lucruri
distincte, noi am aprobat anul trecut accesul pe drumurile comunale a autovehiculelor ce
transporta material aluvionar pentru concesionarul ce detine balastiera cu conditia protejarii
si nedeteriorarii acestora, nu pentru concesionarul ce detine ferma piscicola.
D-l Lungu: Ce se mai aude in legatura cu „groapa de gunoi”?
D-na Secretar: Proiectul este in derulare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Marcut Ion declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 30.04.2014:
1.HCL nr. 24/2014 privind aprobarea calitatii de membru ARIEE, a studiului
de fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din
comuna Caiuti, judetul Bacau, precum si aprobarea initierii procedurii de
concesiune a acestor lucrari.
2.HCL nr. 25/2014 privind aprobarea Listei de investitii prioritare finantate
prin Programul Operational Sectorial „Mediu”, in sectorul apa/apa uzata.
3. HCL nr. 26/2014 privind acordarea mandatului special domnului primar,
Iulian Durlan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău
excluderea Unității Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și
Actului Constitutiv al ADIS Bacău.
4. HCL nr. 27/2014 privind modificarea organigramei si a statului de functii
din aparatul de specialitate al primarului, precum si din aparatul permanent de lucru
al Consiliului Local al comunei Caiuti, judetul Bacau .
5. HCL nr. 28/2014 privind aprobarea modificarii contractului de concesiune
nr. 5399/08.08.2011 incheiat cu Asociatia agricola „Ferma Caiuti” si a contractului
de concesiune nr. 4362/27.06.2011 incheiat cu Urechescu N. Silvestru Intreprindere
Individuala pentru pasunatul animalelor.
Presedinte de sedinta,
Marcut Ion

Secretar,
Capatina Ramona

