PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 23.01.2015
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. 33 din 15.01.2015 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.
Domnul viceprimar, Orandaru Gabriel prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2015
ce se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 – cu obligatii de munca.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul IV aferent anului
2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii Caiuti.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de
apa si apa uzata in judetul Bacau.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 7486/2004
incheiat cu CMI Macovei Gabriela.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
6. Proiect de hotarare privind statului de functii pentru personalul nedidactic al unitatilor de
invatamant din comuna Caiuti pentru anul 2015.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii Consiliului local al comunei Caiuti ca primarul sa
realizeze prin Raport evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru
realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta in anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
8. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
9. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 80/27.11.2014 privind aprobarea organigramei si a
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau.
10. Diverse.
Se scoate de pe ordinea de zi Proiectul de hotarare nr. 6 privind statului de functii pentru
personalul nedidactic al unitatilor de invatamant din comuna Caiuti pentru anul 2015 si se
suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte :
* Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul « Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau ».
- initiator : domnul viceprimar Orandaru Gabriel.
* Proiect de hotarare privind organizarea retelei de scolarizare in comuna Caiuti, judetul Bacau
pentru anul scolar 2015 – 2016.
- initiator : domnul viceprimar Orandaru Gabriel
D-l Matei Laurentiu: Este urgenta aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul « Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau ». ?

D-na Secretar: Da, este necesara la intocmirea bugetului pentru anul 2015.
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 14 voturi pentru .
* Se supune spre aprobare procesul- verbal al sedintei extraordinare din data de
29.12.2014 – 11 voturi pentru si 3 (trei) abtineri: d-l Matei Laurentiu, d-l Motoiu si d-l Orandaru
– au lipsit.
*Se incepe analiza materialelor in urmatoarea ordine:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2015
ce se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 – cu obligatii de munca.
D-l Matei Laurentiu: Aceste lucrari au fost cuprinse si in Planul de lucrari al beneficiarilor Legii
nr. 416/2001 pentru anul trecut si nu se vede niciun rezultat.
D-l Onel: Consilierul de asistenta sociala trebuie sa aiba o evidenta clara a dosarelor de ajutor
social, in special a persoanelor apte de munca.
D-l Orandaru: Bineinteles ca sunt monitorizati, mai mult, daca nu muncesc numarul de ore
necesar, li se suspenda dosarul de ajutor social.
D-l Orandaru: Beneficiarii Legii nr. 416/2001 au sarcinile impartite, de exemplu 3-4 persoane se
ocupa de statia de epurare.
D-l Onel: Scoala de la Vranceni ar trebui data in grija unui beneficiar al Legii nr. 416/2001.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul IV aferent anului
2014.
* D-l Vranceanu o invita in cadrul sedintei pe doamna Neagu Mioara, contabil sef pentru a-i cere
anumite nelamuriri cu privire la modul in care s-au cheltuit banii cat si la intocmirea raportului
privind executia bugetara pe trimestrul IV, 2014.
Doamna Neagu prezinta pe scurt modul in care s-au efectuat acele cheltuieli, iar la urmatoarea
sedinta de consiliu local va prezenta detaliat.
D-l Vranceanu: Eu as fi de parere ca acestor debitori care sunt mentionati in acest raport sa li se
faca poprire, sa plateasca datoriile. Eu daca intarzii o luna cu o rata, ma trezesc imediat cu poprire
pe pensie, nu este corect.
D-l Vatamanu: Suma de 55.000 lei de la capitolul „cultura” cum a fost cheltuita?
D-na Neagu: Am avut incheiat un contract cu „Caravana lui Axinte”.
D-l Lungu: Stiu ca am aprobat doua proiecte de hotarare cu privire la acordarea unor imprumuturi.
Ce s-a mai intamplat?
D-na Neagu: Au fost respinse amandoua.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi pentru si 4 abtineri (d-l
Vranceanu, d-l Lungu, d-l Roscan si d-l Matei Laurentiu).
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii Caiuti.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de
apa si apa uzata in judetul Bacau.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o
abtinere (d-l Roscan).
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 7486/2004
incheiat cu CMI Macovei Gabriela.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii Consiliului local al comunei Caiuti ca primarul sa
realizeze prin Raport evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru
realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta in anul 2014.
D-l Vatamanu : Cum sa fie evaluat secretarul de comuna de catre domnul primar ?
D-na Secretar : Conform prevederilor HG nr. 611/2008.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune.
D-na Secretar: Majorarile sunt inchise.
D-l Matei Laurentiu: Din ce cunosc eu, doar 1% a reusit sa construiasca ce si-a propus.
D-l Roscan: Ce clauze contractuale sunt cu referire la plata, la intarzieri etc?
D-na Secretar: Avem hotarare de consiliu local ce prevede rezilierea de drept a contractului daca
exista intarzieri de plata de maximum 90 zile.
D-l Matei Gheorghe : Am citit un contract de concesiune in care era prevazut ca Primaria va
alimenta cu apa si canalizare acea zona.
D-l Lungu : Cati bani s-au cheltuit pentru cadastru, PUZ etc ?
D-l Orandaru : Mai putin decat au cheltuit dansii, va asigur eu.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru si 3 abtineri (D-l
Lungu, d-l Roscan si d-l Matei Laurentiu).
8. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 80/27.11.2014 privind aprobarea organigramei si a
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 13 voturi pentru si o abtinere (d-l
Vranceanu).
9. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul « Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru
10. Proiect de hotarare privind organizarea retelei de scolarizare in comuna Caiuti, judetul Bacau
pentru anul scolar 2015-2016.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 14 voturi pentru.
11. Diverse.
D-l Vranceanu Dorel-Neculai prezinta raportul de activitate al politiei locale Caiuti pe anul
2014 la solicitarea domnului consilier Roscan.
D-l Vatamanu : Politia locala trebuie sa faca teren, oricum problemele cu furturile nu se
rezolva.
D-l Vatamanu : Cine citeste aceste procese-verbale de sedinta, cumva un domn Temneanu
de la Institutia Prefectului ?
D-na Secretar :Dumneavoastra, consilierii locali, Institutia Prefectului la contoulul periodic
( o data la 4 ani) sau in caz de un litigiu, acesta poate fi o dovada, insa nu un document in instanta.
D-l Vranceanu : De ce zice domnul Vranceanu Dorel- Neculai ca sunt 3 politisti si 1
paznic ?
D-na Secretar : Paznic inseamna personal contractual in acest caz.
D-l Vranceanu : Ma indoiesc ca acel paznic este politist local in mod legal.
D-l Vatamanu : Am fost presedinte de sedinta 3 luni de zile, tin sa mentionez ca am
colaborat foarte bine cu doamna secretar si cu doamna consilier juridic.
D-l Lungu : Santul de la Padure din Popeni trebuie cuprins in buget.
D-l Vranceanu : Sedinta de comisie ar trebui sa fie tinuta cu cel putin 2 ore inainte de
inceperea sedintei de consiliu local.

D-l Matei Laurentiu : Legat de SC Laumat SRL : A fost societatea mea, a fost dizolvata, a
fost radiata de la Registrul Comertului , nu inteleg de ce s-a repus debitul in plata. Voi rezolva
aceasta problema.
D-l Vranceanu : Platiti datoriile, eu daca nu achit o rata sau un impozit ma trezesc cu
poprire pe pensie.
D-l Onel : Trebuie rezolvata problema cu iluminatul public la Floresti.
D-l Vatamanu : Politia locala este platita degeaba, nu isi face datoria.
D-l Vranceanu : Prin acel raport, ei si-au asumat atributiile domnului administrator public,
nicidecum atributiile Politiei locale.
D-l Vatamanu : Cei care fac parte din administratie sa-si faca datoria.
D-l Roscan : Noi consilierii locali am putea acorda audiente cetatenilor. Dar unde ?
D-na Secretar : In sala de sedinte.
D-na Secretar face cunoscute prevederile art. 51, alin. 3 si 4 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, si anume obligatia consilierilor locali de a prezenta
raport de activitate anual si mentioneaza faptul ca fiecare consilier local este obligat ca pana in
data de 15 iunie sa depuna declaratia de avere si de interese.
D-l Vatamanu : Nu suntem obligati sa facem raport de activitate.
D-l Vranceanu : Nu este in regula ca sectia de votare Caiuti sa fie in Primarie, ar trebui sa
fie la Scoala.
D-l presedinte de sedinta, Vatamanu Neculai declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 23.01.2015:
1. HCL nr. 1/2015 privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul
2015 ce se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 – cu obligatii de munca.
2. HCL nr. 2/2015 privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul IV aferent
anului 2014.
3. HCL nr. 3/2015 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii
Caiuti.
4. HCL nr. 4/2015 privind aprobarea Master Planului Extinderea si reabilitarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Bacau.
5. HCL nr. 5/2015 privind aprobarea unui act aditional la contractul de concesiune nr.
7486/2004 incheiat cu CMI Macovei Gabriela.
6. HCL nr. 6/2015 privind aprobarea propunerii Consiliului local al comunei Caiuti ca primarul
sa realizeze prin Raport evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului
comunei pentru realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta in anul 2014.
7. HCL nr. 7/2015 privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune.
8. HCL nr. 8/2015 pentru modificarea HCL nr. 80/27.11.2014 privind aprobarea organigramei
si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau.
9. HCL nr. 9/2015 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul « Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.
10. HCL nr. 10/2015 privind organizarea retelei de scolarizare in comuna Caiuti, judetul
Bacau pentru anul scolar 2015-2016.
Presedinte de sedinta,
Vatamanu Neculai

Secretar,
Capatina Ramona

