PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 11.02.2015
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. 91 din
06.02.2015 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.
D-l Motoiu Neculai este ales presedinte de sedinta pe o perioada de 3 (trei) luni.
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2015.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Diverse.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Caiuti pentru anul 2015.
D-l Matei Laurentiu: Avem finantari pentru strictul necesar?
D-l Primar: Da, nu se pune problema.
D-l Vranceanu: Banii pentru culte sa fie dusi in alta parte, sunt alte prioritati. Eu unul nu
sunt de acord cu organizarea Zilelor Caiutiului, iar pancartele sunt prea scumpe.
D-l Primar: Acestea sunt preturile.
D-l Durlan: Suma pentru Conacul Rosetti este insuficienta.
D-l Matei Gheorghe: Pentru transformatorul de la Pralea, suma de 20.000 lei este prea
mica, eu propun sa renuntam la pancarte in favoarea transformatorului de la Pralea.
D-l Lungu: Trebuie remediata problema cu drumul de la Casa de Apa, sunt multe
persoane care au teren in acea zona.
D-l Primar: Sunt convins ca 20.000 lei nu sunt suficienti pentru transformator, dar acum
prioritare sunt cheltuielile pentru baza sportiva, nu putem permite sa fie blocat contul in luna
martie.
D-l Vatamanu: Nu sunt de acord sa se aloce bani la capitolul „cultura”.
D-l Vranceanu: Banii de la capitolul „cultura” sa fie alocati pentru transformator.
D-l Matei Laurentiu: Salariile sunt asigurate doar pe o perioada de 8 luni, ce se va
intampla pana in decembrie?
D-na Neagu Mioara: Nu stiu ce bani vor acorda cei de la Consiliul judetean si de la
Ministerul finantelor publice din luna august incolo.
D-l Matei Gheorghe: Nu se puteau cuprinde salariile pe 12 luni?
D-l Primar: Se blocau conturile.
D-l Lungu: Anul trecut s-au asigurat salariile deoarece a fost an electoral, anul acesta este
posibil sa luam teapa.
D-l Primar: Nu va fi cazul.
D-l Vatamanu: Anul trecut, banii de la Zilele comunei au fost luati de altii.

Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 9 voturi pentru si 5 abtineri (dl Lungu, d-l Roscan, d-l Matei Gheorghe, d-l Vranceanu si d-l Vatamanu).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
3. Diverse.
La solicitarea comisei juridice din cadrul Consiliului local, d-l sef de post, Buliga
Ion prezinta o informare cu privire la starea infractionalitatii din comuna Caiuti in anul
2014.
D-l Matei Laurentiu: Ati trecut nominal persoanele sanctionate sau infractorii.
D-l Buliga: Nu avem voie sa-i nominalizam.
D-l Matei Laurentiu: V-am invitat deoarece sunt multe furturi in comuna, am cerut
un raport de activitate si Politiei locale si am vrut completari.
D-l Primar: Prin lege suntem obligati sa avem politie locala, dar se poate destitui in
Consiliu local.
D-l Buliga: La Cotofanesti se efectueze Paza obsteasca, s-au diminuat furturile in
satele Balca si Cotofanesti.
D-l Matei Gheorghe: Este foarte buna ideea cu paza obsteasca.
D-l presedinte de sedinta, Motoiu Neculai declara sedinta inchisa.

HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE
11.02.2015:
1. HCL nr. 11/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Caiuti pentru anul 2015.
2.HCL nr. 12/2015 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB.
Presedinte de sedinta,
Motoiu Neculai

Secretar,
Capatina Ramona

