CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Incheiat astazi 19.09.2017
Astazi data de mai sus are loc sedinta extraordinară a Consiliului Local
Cleja,județul Bacău la care participă din totalul de 15 consilieri un număr de 14
consilieri(lipsă dl consilier Joca Ion) . Se efectuează prezența d-lor consilieri ,se declară legal
constituită sedința Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia.
Se arată că avănd în vedere lipsa dlui consilier Joca Ion ,desemnat președinte de
ședință pe o perioadă de trei luni începând cu luna septembrie 2017,propunere acceptată și
însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului Local din data de
31.08.2017 se impune alegerea unui președinte de ședință conform art.47 alin(3) din Legea
nr.215/2001 pentru data de 19.09.2019
Dl consilier Hoborici Valentin va îndeplini funcția de președinte de ședință,
propunerea acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței
Consiliului Local din data de 19.09.2017.
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr. 268/15.09.2017 ,cu
urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31.08. 2017.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o
perioadă de trei luni începând cu luna septembrie 2017 ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru
–primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitiții ”Construire teren de sport multifuncțional în satul
Cleja,strada Pieței ,comuna Cleja,județul Bacău-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind
analizarea ,aprobarea/completarea
listei
obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul
local și folosirea sumei de 10.500 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2016 ,comuna
Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru
obiectivul de investiții ”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja ,strada
Pieței Cleja ,comuna Cleja,județul Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5.Diverse probleme
Supusă la vot ordinea de zi aceasta este aprobată în unanimitate de voturi de catre dnii
consilieri prezenti (14 voturi “pentru”).
În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri,procesul verbal a
sedintei din 31 august 2017 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a
Consiliului local,alături de materialele discutate in cadrul ședinței extraordinare din luna 19
august 2017)….se intrebă dacă sunt obiecțiuni .
Nefiind obiecțiuni se supune la vot procesul verbal ,mentionat mai sus si acesta este
aprobat cu un numar de 14 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenti .
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare”. Privind aprobarea alegerii
președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni începând cu luna septembrie 2017”-proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
6258,6259,6260 din 19.09.2017
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare
Se arată că avănd în vedere lipsa dlui consilier Joca Ion ,desemnat președinte de ședință
pe o perioadă de trei luni începând cu luna septembrie 2017,propunere acceptată și însușită de
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majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 31.08.2017 se
impune alegerea unui președinte de ședință conform art.47 alin(3) din Legea nr.215/2001
pentru data de 19.09.2019
Dl consilier Hoborici Valentin va îndeplini funcția de președinte de ședință propunerea
acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului Local din
data de 19.09.2017.
Se aprobă alegerea președintelui de ședință conform art 47 alin(3) din Legea
nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare 2017
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe articole
,cu un cvorum de 14 voturi “pentru”,de catre dnii consilieri prezenti.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si compartimentele de resort din cadrul
aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu respectarea
normelor legale,care reglementeaza acest aspect.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea întocmirii
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitiții ”Construire teren de sport
multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței ,comuna Cleja,județul Bacău-proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
6258,6259,6260 din 19.09.2017
Proiectul de hotarare are anexat: -adresa Asociației ”GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”
înregistrată la primăria Cleja sub nr. 5642/30.08.2017 ;
-referatul viceprimarului comunei Cleja,județul Bacău nr.6044/11.09.2017,aprobat de către
ordonatorul de credite
-Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primaruluicompartiment urbanism, nr 6152/14.09.2017,prin care se propune aprobarea întocmirii
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitiții ”Construire teren de sport
multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței ,comuna Cleja,județul Bacău”,aprobat de către
ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.6170/15.09.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea”
întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitiții ”Construire teren de sport
multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței ,comuna Cleja,județul Bacău”,în cadrul sedintei
din 19 septembrie 2017
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația
aferentă.Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar susține proiectul de hotărâre, arată că este necesar,urgent si oportun adoptarea
unei hotărâri în cadrul ședinței din 19.09.2017,în forma prezentată și redactată.
Dl primar- am primit prin Gal 37 mii de euro,finanțare europeană,cu acești bani să facem
un teren multifuncțional,..pentru a ne apuca avem nevoie de aprobare ,de studiu de
fezabilitate.
Dl consilier Hoborici V-președinte de ședință –în altă parte nu putem face ,..cănd vine apa
îl inundă,acolo este o zonă inundabilă.
Nu se putea face în altă parte? În zona Șarig ,...Grădinița Școlii
Dl primar – la școală nu avem loc,.. la căt a fost adâncit pârâul nu va fi inundat,nu este nici
un pericol în acest sens,mai obținem o finanțare pe mediu pentru amenajarea pârâului,....nu
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vor mai fi probleme ,după ce facem poduri,..am făcut strada la Voidoc,....așa se poate
întâmpla peste tot să inunde dacă plouă mult,..
Dl consilier Cadar P – nu se va întâmpla nimic
Dl consilier Doboș G- banii sunt strict pentru teren de sport?
Dl consilier Varga I –pentru camere de luat vederi nu se poate?
Dl primar –nu ,dar nu pentru orice construcție,..nu putem pentru becuri ,..noi avem
iluminatul refăcut.
Dl consilier Benchea F- pentru camere de luat vederi ,trebuie insistat pe acest proiect
D-na consilier Stoleru A –cu apa de pe strada mea ce se mai face?
Dl primar- s-au demarat procedurile ,au fost solicitate oferte,..
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe articole,cu
un cvorum de 12 voturi “pentru” și 2 voturi ”abțineri”(dl consilier Hoborici Valentin și dl
consilier Varga I)de catre dnii consilieri prezenti, in forma prezentată și redactată.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si compartimentele de resort din cadrul aparatului
de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind
analizarea
,aprobarea/completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau
integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 10.500 lei din excedentul bugetar ,pe anul
2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
pentru obiectivul de investiții ”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja ,strada
Pieței Cleja ,comuna Cleja,județul Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
6258,6259,6260 din 19.09.2017
Proiectul de hotarare are anexat:
-adresa Asociației ”GAL CONFLUENȚE MOLDAVE” înregistrată la primăria Cleja sub
nr. 5642/30.08.2017 ;
-referatul viceprimarului comunei Cleja,județul Bacău nr.6044/11.09.2017,aprobat de
către ordonatorul de credite
-referatul și anexa aferentă intocmită de către dna Iștoc Alina Lenuța Șef Birou financiar
contabil ,..din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.6195/15.09.2017,cu privire
la modificarea și aprobarea listei de investiții al UAT Cleja și folosirea sumei de 10.500 lei
din excedentul bugetar ,pe anul 2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții ”Construire teren de sport
multifuncțional în satul Cleja ,strada Pieței ,comuna Cleja,județul Bacău” ,aprobate de către
ordonatorul de credite;
Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.6171/15.09.2017 prin care se arată
necesitatea, oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind analizarea /
aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau integrală de la
bugetul local și folosirea sumei de 10.500 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2016 ,comuna
Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru
obiectivul de investiții ”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja ,strada Pieței
,comuna Cleja,județul Bacău”
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația
aferentă.
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Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar susține proiectul de hotărâre, arată că este necesar,urgent si oportun adoptarea
unei hotărâri,respectiv anexa aferentă,în forma prezentată și redactată, în cadrul ședinței din
19.09.2017.
Se arată că banii sunt scoși din excedentul bugetar.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole
respectiv anexa,care face parte integranta din Hotarare,cu un cvorum de 13 voturi “pentru”
și un vot ”abținere ”dl consilier Varga I.,de către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și
redactată.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si compartimentele de resort din cadrul aparatului
de specialitate duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
Se trece la diverse:
Se pun în discuție:Referatul viceprimarului comunei nr. 6150/14.09.2017,referatul
compartimentului de resort nr. 6151/14.09.2017,raportul de specialitate nr.6253/18.09.2017
referitoare la necesitatea restricționării accesului și a circulației unor autovehicule pe unele
drumuri comunale,semnalizarea prin indicatoare rutiere a restricțiilor menționate,după
informarea prealabilă a poliției rutiere,respectiv stabilirea unor taxe și a contravențiilor.
Dl consilier Doboș -îl va afecta și pe Coșa?
Dl consilier Benchea F – cum pot să cer voie să trec prin curte pe la mine,........?
Dl primar – dl ing de la Gringold vine mâine pe la primărie,...sunt în pădure arbori care au
fost doborâți și poate o să ne dea o parte din lemn ,....
Dl consilier Benchea Francisc –trebuia să vină astăzi,..
Dl primar – noi să punem taxele și ei să ne dea banii,..
Dl consilier Benchea F- să ne dea și din urmă,....sunt niște măgării
Dl primar- când spui că sunt măgării trebuie să dovedești,...trebuie calea legală,.. trebuie să
ne informăm corect
Dl primar –noi ca primărie nu putem decât să stabilim taxe locale,..indiferent ce se scrie pe
facebook mașinile cu lemne sunt monitorizate de la plecare până la sosire ,....nu fură nimeni
lemnul ,..cei opriți au fost amendați pentru că nu era specificată esența lemnului,..nu puneți
paie pe foc,..trebuie să ne informăm ,...să folosim calea legală .Eu ca și primar nu reacționez
în nici un fel la ce se scrie pe facebook,..
Dl consilier Benchea F – trebuie să fie monitorizați și să plătească
Dl primar – cu barieră este mai complicat ,..ne trebuie om ,...se vor pune camere și se vor
monitoriza zonele,..vor fi puse la intrare și se va vedea cine trece,...mai sunt și avizierele
,..care pot fi verificate
Dl consilier Doboș G-să se pună limitator de înălțime.
Dl consilier Hoborici V – la Valea Seacă când se depășește limita se plătește.
Dl consilier Voidoc –am vorbit și eu cu cei cu semnăturile pentru lemne,..să interzicem
trecerea.
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Dl consilier Varga I – sunt persoane care duc în eroare opinia publică din
comunitate,..aspect care nu este normal,..nu trebuie promovate lucruri trunchiate ,neconforme
cu realitate,..dacă tot spunem că suntem cetățeni ai comunei,..avem pretenții,..
Dl consilier Hoborici V.- sunt niște domni care nu declară comform prevederilor legale
activitățile pe care le prestează,.. nu plătesc taxe,impozite,..de exemplu când dl Edi Ianău
închiriază căminul pentru nunți,..e.t.c plătește ceva ?,.....dl Mărcuș A filmeză la nunți,.....ne
luăm după aceștia care agită apele și le dăm importanță,.......
În continuare se fac discuții /propuneri referitoare la modificarea unor cuantumuri
specificate în raportul de specialitate nr. 6253/18.09.2017,dna viceprimar face menționările
aferente ,..urmând ca raportul inițial să fie modificat corespunzător ,de către compartimentele
de specialitate ,..și se va trimite documentația aferentă la Consiliul Județean,Poliția rutieră în
vederea obținerii avizelelor necesare.
După ce se va trimite documentația aferentă la Consiliul Județean,Poliția rutieră și se vor
obține avizele necesare ,se iniția un proiect și se va adopta o hotărâre,conform prevederilor
legale
În continuare dl primar aduce la cunoștință adresa de la O.C.P.I înregistrată la primăria
Cleja sub nr. 6079/12.09.2017,referitoare la nomenclatura stradală RENNS .Trebuie și din
partea Consiliului Local cineva,..m-am gândit să fie dna viceprimar,..dacă aveți altă
propunere,..
Nemaifiind discuții ,in continuare d-l președinte mulțumește tuturor pentru participare si
declară închise lucrările ședinței.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal spre cele legale,din care un
exemplar va fi pus la dispozitia d-lor consilieri ,in dosarul comisiilor de specialitate si
celor interesati in dosarul cu procese verbale din incinta primariei,constituit ca urmare a
aplicarii Legii transparentei decizionale si va fi transmis pentru publicare pe site-ul
primariei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
HOBORICI VALENTIN

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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