PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 18.08.2014
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. 298 din 14.08.2014 a domnului
primar.
La sedinta participa 13 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza
domnul Orandaru Gabriel si domnul Antoniu Constantin-Valeriu.
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. 07. 2014 12 voturi pentru si o abtinere : D-l Oprea (a lipsit).
 Se supune spre aprobare procesul – verbal al sedintei extraordinare din data de
11.08.2014 – 10 voturi pentru si 3 (trei) abtineri : d-l Oprea, d-l Roscan si d-l Vatamanu.
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unui obiectiv
de investitii.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul punct:
* Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea “Zilelor
comunei Caiuti” in perioada 29 - 31 august 2014 si aprobarea manifestarilor cultural artistice si
sportive organizate cu acest prilej.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi pentru si 4 abtineri ( d-l
Roscan, d-l Lungu, d-l Vranceanu si d-l Vatamanu).
D-l Lungu: Ma abtin deoarece nu stiu despre ce este vorba in suplimentare.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2014.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere
(d-l Vranceanu).
2. Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unui obiectiv
de investitii.
D-l Lungu: Sa vedem daca ne aproba Ministerul Finantelor Publice.
D-l Primar: Daca nu facem imprumutul, pierdem finantarea.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 9 voturi pentru si 4 abtineri (d-l
Vranceanu, d-l Vatamanu, d-l Marcut si d-l Roscan).
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 55.000 lei pentru organizarea “Zilelor
comunei Caiuti” in perioada 29 - 31 august 2014 si aprobarea manifestarilor cultural artistice si
sportive organizate cu acest prilej (proiect suplimentat).

D-l Primar: Nu afectam bugetul local, primim bani de la „cultura”.
D-l Lungu: In Butioaia este haos total, dezastru, se fura ca in codru, s-a stricat totul etc.
D-l Primar: Sunt de acord cu dumneavoastra, insa discutam despre organizarea „Zilelor
comunei Caiuti”.
D-l Primar: In curand vom primi fonduri de la Consiliul judetean Bacau pentru a realiza
monografia comunei Caiuti in format video si foto.
D-l Matei Laurentiu: Nu este oportun sa alocam atatia bani pentru spectacole. De 10 ani
aduc in discutie construirea unui monument al eroilor in satul Pralea.
D-l Roscan: Se pot organiza „Zilele comunei” cu ajutorul unor sponsorizari.
D-l Primar: Oricum, cu tot cu sponsorizari se ajunge la 80.000 lei.
D-l Oprea: Daca nu se aproba si nu se organizeaza nimic cu prilejul acestui eveniment, se
pierde traditia.
D-l Motoiu: De cand se organizeaza „Zilele comunei Caiuti”?
D-l Primar: Din secolul al XIX –lea, mai precis din anul 1829.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este votat cu 5 voturi pentru si 8 (opt) abtineri- d-l
Matei Laurentiu, d-l Roscan, d-l Motoiu, d-l Vranceanu, d-l Vatamanu, d-l Marcut, d-l Matei
Gheorghe si d-l Lungu Gheorghe.
Nefiind cumulat numarul de voturi necesar aprobarii, prezentul proiect de hotarare nu se va
transforma in hotarare de consiliu local.
D-l presedinte de sedinta, Durlan Iulian – Constantin declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 18.08.2014:
1.
2.

HCL nr. 54/18.08.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului
comunei Caiuti pentru anul 2014.
HCL nr. 55/18.08.2014 privind contractarea unui imprumut in
vederea
finantarii unui obiectiv de investitii aflat in derulare.

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian Constantin

Secretar,
Capatina Ramona

