PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 04.04.2015
Astazi, data de mai sus are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Caiuti,
judetul Bacau. Sedinta extraordinara a fost convocata in baza dispozitiei nr. 172 din 01.04.2015 a
domnului primar.
La sedinta participa 14 consilieri din cei 14 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti. Fiind
prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
- Participa d-l Vornicu Petroniu.
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2015.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare financiare acordate

lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul 2015
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Proiect de hotarare privind organizarea pazei comunale pe raza comunei Caiuti, judetul Bacau.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL Caiuti nr. 88/10.12.2014 privind
aprobarea tarifelor si a Regulamentului de organizare si functionare a Bazei sportive Caiuti.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
5. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
6. Proiect de hotarare privind acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de
interes public local.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii scutirii de la plata impozitului pe teren
domnului Puiu Al. Gheorghe in conditiile art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii „Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul Bacau”
ulterior organizarii procedurii de evaluare a ofertelor.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
9. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe mijloacele de transport
autopropulsate inregistrate in circulatie, care efectueaza transportul stupilor in pastoral.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
10.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii „Modernizare dispensar uman, sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau”.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
11. Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unor

obiective de investitii.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
12. Diverse.
D-l primar scoate de pe ordinea de zi proiectul de hotarare nr. 3 si nr. 7.
Se supune spre aprobare ordinea de zi : 14 voturi pentru.
Se supune spre aprobare procesul-verbal din data de 31.03.2015 – 11 voturi pentru si 3 abtineri :
d-l Ciubotaru si d-l Oprea deoarece au lipsit si d-l Lungu nemotivat.

D-l Matei Laurentiu: Sedinta de data trecuta a fost legal constituita.
D-l Matei Gheorghe: A fost un accident, sa lasam polemicile la o parte, fara jigniri, amenintari si
sa dam dovada de seriozitate.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Caiuti pentru anul 2015.
D-l Primar:
- Trebuie sa achitam 25.000 lei catre SC Roman Impex pentru a termina DC 119 Caiuti-sat.
- Trebuie sa ne incadram in timp cu documentele pentru lucrarile de modernizare drumuri
Heltiu si Vranceni.
- Am renuntat la achizitia unui buldoexcavator.
D-l Matei Laurentiu: Eu nu sunt rau intentionat, trebuie sa stim ce votam, nu am vazut raportul
contabil.
D-l Lungu: Sunt proiecte de hotarare pe care nu le sustin.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi pentru si 4 abtineri:
d-l Roscan, d-l Matei Laurentiu, d-l Vranceanu si d-l Lungu.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare financiare
acordate lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar ce se va acorda in anul
2015.
D-l Primar : Se merge pe principiul primul venit – primul servit.
D-l Vatamanu :Se vor da bani si la Biserica Blidari.
D-l Primar : Daca proiectul lor va fi solicitat, da.
D-l Roscan : Aceasta suma a fost cuprinsa in bugetul initial.
D-l Durlan : Este posibil sa se termine banii la primii 2-3 solicitanti ?
D-l Primar : In functie de proiectele depuse.
D-l Lungu : Cu 100.000 lei puteam face altceva, nu sunt de acord.
D-l Vatamanu : Eu cunosc situatia de la Biserica Blidari, este mizerie, nu au toaleta, nici nu ajung
banii care se dau de la Primarie.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o abtinere:
d-l Lungu.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL Caiuti nr. 88/10.12.2014
privind aprobarea tarifelor si a Regulamentului de organizare si functionare a Bazei sportive
Caiuti.
D-l Primar: Putem pierde investitia daca percepem in continuare taxa.
D-l Durlan: Vara se joaca noaptea, costurile la iluminat vor fi mari.
D-l Primar: Iluminatul public s-a dublat, triplat chiar.
D-l Roscan: Nu avem iluminat public la Marcesti si Floresti.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta.

D-l Roscan: Ajutorul de urgenta este stabilit la 500 lei?
D-l primar: Cam asta e suma pe care o acordam in astfel de cazuri.
D-l Vornicu:
- Am luptat mult cu boala fiului meu, a avut dizabilitati mintale care i-au afectat ciroza hepatobiliara.
- El nu a avut nimic pe numele lui, niciun venit, daca aveti motive contrare, va multumesc!
D-l Vatamanu: Acesta este un caz grav, sa se dea mai multi bani.
D-l Matei Gheorghe: A murit un cetatean din Pralea, pe nume Paraschivoiu, bolnav de TBC, nu a
avut niciun venit, iar mama sa care este batrana s-a indatorat sa-l inmormanteze, de ce nu i se
acorda un ajutor de urgenta?
D-l Primar: Sa faca o solicitare pentru a i se acorda acest ajutor,
D-l Lungu: Suma de 100.000 lei trebuia acordata pentru astfel de cazuri, nu pentru culte.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi pentru si 2 abtineri:
d-l Manole si d-l Onel (sustin ca sunt de acord cu acordarea ajutorului de urgenta pentru domnul
Hiriza , insa nu si pentru domnul Vornicu)
D-l Matei Gheorghe: Astfel de proiecte ar fi bine sa se faca separat, nominal. Cum analizam noi
gravitatea cazurilor, daca dam toti banii de la inceputul anului?
5. Proiect de hotarare privind acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitati
nonprofit de interes public local.
Comisia de selectie a proiectelor va avea in componenta 2 consilieri locali.
Sunt propusi d-l Matei Laurentiu si d-l Durlan Iulian – Constantin cu votul majoritar al colegilor.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi pentru si 2 abtineri:
D-l Matei Laurentiu si d-l Durlan Iulian Constantin.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii „Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul
Bacau” ulterior organizarii procedurii de evaluare a ofertelor.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe mijloacele de transport
autopropulsate inregistrate in circulatie, care efectueaza transportul stupilor in pastoral.
D-l Vatamanu: Daca e lege, nu comentez.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii „Modernizare dispensar uman, sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau”.
D-l Matei Gheorghe: La Pralea este cladire dar nu vine niciun medic.
D-l Primar: Dispensarul va fi dotat cu camere de prim ajutor, saloane de asteptare, cabinet
stomatologic etc.

D-na Secretar: Nu putem obliga CMI sa desfasoare activitate si la Pralea, au in concesiune spatiul
de la Caiuti si aici isi desfasoara activitatea.
D-l Matei Laurentiu: Votez, dar nu sunt de acord cu imprumutul. Pentru spatiul de la Pralea sa
vedem o cale legala sa se organizeze.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
9. Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unor
obiective de investitii.
-

520.000 lei pentru modernizare DC 119 Caiuti-sat
500. 000 lei pentru modernizare dispensar uman.

D-l Primar: Cred ca primaria Caiuti poate da 10. 000 lei pe luna la acest imprumut.
D-l Matei Laurentiu: De ce este nevoie de imprumut pentru modernizarea dispensarului? De
ce nu accesam fonduri europene?
D-l Primar: Sunt doua investitii ce nu se pot face pe fonduri europene, pe 322. Nu sunt alte
masuri de accesat la acest moment.
D-l Matei Laurentiu: Daca nu avem masuri pentru sanatate, sa amanam un pic imprumutul,
poate se deschid alte masuri.
D-l Roscan: Ar fi bine sa se extinda modernizarea DC 119 Caiuti-sat.
D-l Primar: Trebuie sa terminam ceea ce am inceput si apoi ne extindem.
D-l Vranceanu: Cati metri are?
D-l Primar: Aproximativ 1 km.
D-l Vranceanu: de unde incepe modernizarea Heltiu- Vranceni?
D-l Primar: De la intrarea in sat, nu se poate de la pod pentru ca este zona inundabila.
D-l vatamanu: Sa se faca santul de la Popeni.
D-l Durlan: Am inteles ca va veni o noua firma de gunoi, sa fie obligatoriu ca fiecare cetatean
sa aiba contract de gunoi.
D-l Orandaru: Nu se va putea fara sa se plateasca gunoi, a castigat licitatia organizata de
ADIS Bacau, SC Romprest Bucuresti.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
10. Diverse.
D-l Oprea: Trebuie intrat cu grederul pe drumul Heltiului
D-l Primar: Vom initia o procedura de achizitie directa pentru reparatii drumuri comunale.
D-l Ciubotaru: Sa se faca transformatorul de la Pralea.
D-l Roscan: In Caiuti-sat, la Caramidarie sunt scurgeri de apa, s-a surpat drumul la Stanciu.
D-l Onel: Trebuie sa se decolmateze paraiele de la Floresti si Vranceni.

D-l presedinte de sedinta, Motoiu Neculai declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA
DE 04.04.2015:
1. HCL nr. 13/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Caiuti pentru anul 2015.
2. HCL nr. 14/2015 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare
financiare acordate lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar
ce se va acorda in anul 2015.

3. HCL nr. 15/2015 pentru modificarea si completarea HCL Caiuti nr. 88/10.12.2014
privind aprobarea tarifelor si a Regulamentului de organizare si functionare a Bazei
sportive Caiuti.
4. HCL nr. 16/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
5. HCL nr. 17/2015 privind acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitati
nonprofit de interes public local.
6. HCL nr. 18/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni,
comuna Caiuti, judetul Bacau” ulterior organizarii procedurii de evaluare a
ofertelor.
7. HCL nr. 19/2015 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe mijloacele de
transport autopropulsate inregistrate in circulatie, care efectueaza transportul
stupilor in pastoral.
8. HCL nr. 20/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii „Modernizare dispensar uman, sat Caiuti, comuna Caiuti,
judetul Bacau”.
9. HCL nr. 21/2015 privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unor
obiective de investitii.

Presedinte de sedinta,
Motoiu Neculai

Secretar,
Capatina Ramona

