PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 12.06.2014
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. 210 din 06.06.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 11 consilieri din cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti,
absenteaza domnul Matei Gheorghe, domnul Matei Laurentiu, domnul Oprea Cristinel si domnul
Motoiu Neculai.
Se supun la vot procesele-verbale ale sedintelor de consiliu local din 08.05.2014 si din 30.05.2014
-11 voturi pentru.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Domnul viceprimar, Orandaru Gabriel 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 aprobarea „Programului anual al Comunei Caiuti de
finantare nerambursabilă în domeniul cultelor pentru anul 2014” în conditiile Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările si completările ulterioare.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii ca actionar la S.C. Compania
Regionala de Apa Bacau S.A. Consiliul Local al Comunei Caiuti, judeţul Bacău.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
către Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., și aprobarea
Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate
prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
5. Diverse.
* Se scoate de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea „Programului anual al
Comunei Caiuti de finantare nerambursabilă în domeniul cultelor pentru anul 2014” în conditiile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare si se introduce „Proiectul 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 2014”.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
* Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul punct : “Proiect de hotarare privind incetarea
mandatului de consilier local al domnului Hoza Marian inaintea expirarii duratei normale a acestuia si
validarea mandatului de consilier local al domnului Manole Dumitru”.
Se incepe analiza proiectelor in urmatoarea ordine:
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 10 voturi pentru si o abtinere (d-l
Vranceanu).

1.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Hoza Marian
inaintea expirarii duratei normale a acestuia si validarea mandatului de consilier local al domnului Manole
Dumitru.
Urmatorul pe lista este domnul Onel, membru PC. Eu nu voi vota acest proiect
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi pentru, o abtinere (d-l
Vranceanu) si 1 (un) vot impotriva (d-l Lungu) - nu a fost intrebat nimic de la partid.
Avand in vedere ca a fost cumulat numarul necesar de voturi pentru aprobarea proiectului de
hotarare, mandatul de consilier local al domnului Manole Dumitru a fost validat.
In urma validarii, domnul Manole Dumitru depune juramantul in fata Consiliului local.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru.
3. Proiectul 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 2014”.
D-l Marcut: De ce nu se tine cont de lista prioritatilor? De exemplu, cum se ajunge la Biserica Boistea
daca podul se rupe? Eu consider ca este o suma mult prea mare alocata pentru aceasta ramura.
D-l Orandaru: De ce nu s-a pus aceasta problema in momentul in care ati aprobat bugetul initial?
D-l Roscan: Adevarul este ca repartizarea sumelor din buget nu coincide cu necesitatile comunei
noastre, noi la inceputul anului am aprobat bugetul initial, insa ne putem abtine acum, daca nu suntem
de acord cu alocarea acestei sume pentru ajutoare financiare acordate lacasurilor de cult.
D-l Vatamanu: Aceasta suma este alocata pentru „culte” sau „cultura”?
D-l Orandaru: Pentru culte.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 4 voturi pentru si 7 abtineri ( d-l Lungu, d-l
Roscan, d-l Vranceanu, d-l Marcut, d-l Antoniu, d-l Durlan si d-l Vatamanu).
Nefiind cumulat numarul de voturi necesar aprobarii, prezentul proiect de hotarare nu se va
transforma in hotarare de consiliu local.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii ca actionar la S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A. Consiliul Local al Comunei Caiuti, judeţul Bacău.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi pentru si 1 ( un ) vot impotriva
(d-l Vatamanu).
5. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către
Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., și aprobarea Listei
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
D-l Marcut: Demersurile se fac pentru instrainarea serviciului apa si canalizare?
D-l Orandaru: Pentru delegarea serviciului.

Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 4 voturi pentru,
6 abtineri (d-l Roscan, d-l Vranceau, d-l Marcut, d-l Durlan, d-l Lungu si d-l Florea) si 1 (un ) vot
impotriva (d-l Vatamanu).
Nefiind cumulat numarul de voturi necesar aprobarii, prezentul proiect de hotarare nu se va
transforma in hotarare de consiliu local.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru investitia „Dezvoltare
zona de productie industriala la ferma piscicola”, beneficiar SC SORT CONSTRUCT GROUP SRL.
D-l Lungu : Nu am fost niciodata de acord cu investitiile lor.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi pentru, 2 (doua) abtineri- d-l
Lungu si d-l Vranceanu si 1 (un) vot impotriva – d-l Vatamanu.
7. Diverse.
D-l Roscan: In momentul adoptarii unei hotarari de consiliu local, este stipulat un articol in care
este specificat urmatorul lucru: „Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari”.
Care este rolul acestuia? Este un termen de ducere la indeplinire?
D-na Secretar: Dansul da directive in sensul solutionarii acestora. Daca in cuprinsul hotararii de
consiliu local nu se mentioneaza un termen, atunci aplicarea este permanenta.
D-l Roscan: Anul trecut, am aprobat limitarea accesului pe drumurile comunale, iar indicatoarele
nu s-au achizitionat inca.
D-na Secretar: Din ce cunosc, nu s-au identificat inca fonduri pentru achizitie, dar hotararea se
aplica partial pe alt segment.
D-l Durlan: De ce se vand de o parte si de alta a drumului rasaduri si nu in piata?
D-l Orandaru: Si dumneavoastra aveti competenta sa-i abordati si sa le interziceti lucrul acesta.
D-l Marcut: Ceea ce face executivul, noi nu putem face, nu ne asculta la fel ca pe dumneavoastra
sau pe domnul primar.
D-l Vranceanu: In legatura cu validarea mandatului de consilier: Cum s-a validat? Unde e lista?
D-na Secretar: Avem comunicare din partea PSD Bacau, iar listele oficiale ale membrilor de
partide nu le detinem noi.
D-l Lungu: Eu cred ca urmatorul supleant este membru PC, nu PSD. Nu am fost intrebat.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Antoniu Constantin Valeriu declara sedinta inchisa.
1.

HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 12.06.2014:
HCL nr. 39/2014 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului
Hoza Marian inaintea expirarii duratei normale a acestuia si validarea
mandatului de consilier local al domnului Manole Dumitru.

2.
3.
4.

HCL nr. 40/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti
pentru anul 2014.
HCL nr. 41/2014 privind aprobarea participarii ca actionar la SC Compania
Regionala de Apa Bacau S.A.
HCL nr. 42/2014 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru investitia
”Dezvoltare zona de productie industriala la ferma piscicola”, beneficiar SC
SORT CONSTRUCT GROUP SRL.

Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin Valeriu

Secretar,
Capatina Ramona

