PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 11.08.2014
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. 296 din 05.08.2014 a domnului primar.
La sedinta participa 12 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul Local Caiuti, absenteaza
domnul Orandaru Gabriel, domnul Roscan Ion si domnul Oprea Cristinel.
Fiind prezenta majoritatea, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
Este ales ca presedinte de sedinta cu unanimitate de voturi pentru urmatoarele 3 (trei) luni
domnul Durlan Iulian-Constantin.
Domnul primar, Durlan Iulian prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de lucrari privind modernizarea drumurilor
locale, satele heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul Bacau.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare la data de 30.06.2014.
- initiator : domnul primar Durlan Iulian
Supus spre aprobare, proiectul ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi pentru si o
abtinere: d-l Marcut:” Nu am vazut pe ordinea de zi proiectele de hotarare initiate de mine”.
D-l Primar: Nu sunt fonduri, iar scopul initierii unui proiect de hotarare este acela de
a avea finalitate.
1. Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de lucrari privind modernizarea
drumurilor locale, satele heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul Bacau.
D-l Primar: In momentul de fata nu avem bani pentru cofinantare.
D-l Marcut: Nu se gasesc 1, 5 miliarde?
D-l Primar: Facem tot posibilul.
D-l Marcut: Nu putem lua de la lucrarea de pe Pralea?
D-l Lungu: Proiectarea este in curs?
D-l Primar: Lucrarile incep in jurul datei de 15.10.2014.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 12 voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2014.
D-l Lungu: Banii pentru drumuri vin in octombrie.
D-l Motoiu: Am luat „teapa” cu baza sportiva, nu cred ca era necesara.
D-l Primar: Nu am folosit bani multi din bugetul local, eu consider ca este o investitie
benefica pentru tineret.

D-l Durlan: Baza sportiva va fi dotata cu tot ce trebuie?
D-l Primar: Da.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru si o abtinere
(d-l Vranceanu) : « Nu a avut loc sedinta de comisii ».
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare la data de 30.06.2014.
D-l Lungu: Finantare pentru transformatorul de la Pralea?
D-l Primar: se ocupa d-l Paun de documentatie.
Supus spre aprobare, proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi pentru si o abtinere
(d-l Vranceanu) : « Nu a avut loc sedinta de comisii ».
D-l presedinte de sedinta, Durlan Iulian – Constantin declara sedinta inchisa.
HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN 11.08.2014:
1. H.C.L. nr. 51/11.08.2014 privind aprobarea contractului de finantare pentru
Programul national de dezvoltare locala, subprogramul “Modernizarea satului
romanesc”, domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor
publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare
ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale
si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor incheiat intre Ministerul
Dezvoltarii regionale si administratiei publice si Unitatea Administrativ
Teritoriala comuna Caiuti.
2. H. C.L. nr. 52/11.08.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei
Caiuti pentru anul 2014.

3. H. C. L. Nr. 53/11.08.2014 privind aprobarea incheierii executiei bugetare
pe trimestrul II aferent anului 2014
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