CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 13.11.2017
Astăzi data de mai sus are loc sedința ordinară a Consiliului Local Cleja,judetul Bacău la care participă
din totalul de 15 consilieri un număr de 14 consilieri( lipsă dl consilier Cadar Pavel). Se efectuează
prezența dlor consilieri ,se declară legal constituită sedința Consiliului Local și se propune începerea
lucrărilor acesteia.
Prin dispoziția primarului nr. 341/06.11.2017 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
13.11.2017,ora 9 00
Având în vedere intervenirea unei situații urgente ,neprevăzute,pentru definitivarea unor proiecte ce nu
puteau suferi amânare,acestea constituind un aport pentru dezvoltarea comunității s-a impus modificarea
orei de începerea Ședinței Consiliului Local din data de 13.11.2017 în sensul că în loc de ora 900 să fie
ora 1600 .
S-a procedat la convocarea telefonică a tuturor consilierilor locali cu privire la modificarea orei de
începere a ședinței Consiliului Local din data de 13.11.2017 în sensul că în loc de ora 900 să fie ora 1600
.
(Anunț public nr.7856/13.11.2017)
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.341/06.11.2017 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 25.10. 2017.
2.Proiect de hotărâre Privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului local la finele trimestrului III 2017proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3. Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.7648/27.10.2017”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
4.Proiect de hotărâre ” Privind completarea art.23 din Anexa Hotararii Consiliului Local nr.61/29.12.2016 referitoare la
stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2017,la nivelul comunei Cleja,judetul Bacau ”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar
5.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți
pentru autovehicolele și utilajele din dotare/proprietate - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
6.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al unității
adminitrativ –teritoriale,comuna Cleja,județul Bacău - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
7.Diverse probleme.
Ordinea de zi din Dispoziția nr. 341/06.11.2017 se suplimentează cu urmatoarele proiecte de hotărâre:
1. proiect de hotarare ” Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția”Construire teren
de sport multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău” - proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
2. proiect de hotarare ” Privind aprobarea implementării proiectului ”Construire teren de sport
multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar
3. proiect 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 57000 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” -

proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
4. proiect de hotarare ” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.8236/13.11.2017”– cu un cvorum de 14 voturi “pentru”;
proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Se aduce la cunoștintă că avand in vedere urgenta , necesitatea ,legalitatea si oportunitatea proiectelor
de hotărâre ,acestea constituind un aport pentru dezvoltarea comunei., se propune adoptarea de urgență a
hotărârilor mentionate mai sus ,in sedinta Consiliului Local din 13.11.2017.
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Supusă la vot ordinea de zi,cu modificările și completările ulterioare, 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 ordinare
din 25.10.2017 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de
materialele discutate in cadrul ședinței ordinare din 13.11 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 prezenți.
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului
local la finele trimestrului III 2017”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 8195,8196,8197
din 13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat:referatul(cu documentația aferentă) Biroului financiar contabil ,..din
cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.7647/27.10.2017,aprobat de catre ordonatorul de credite,
expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.7657/27.11.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea adoptarea unei hotarari privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului local la
finele trimestrului III 2017 în cadrul sedintei din luna Noiembrie 2017 aşa cum au fost întocmite de către
structura de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotarare cu
documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dna Iștoc Alina Lenuța șef Birou Financiar contabil s-au plătit avizele pentru școli,expertize,........
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe articole ,respectiv anexa
aferentă,cu un cvorum de 14 voturi “pentru”,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.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind rectificarea bugetului local ,comuna
Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.7648/27.10.2017
”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 8195,8196,8197 din
13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat:- Referatul intocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar
Contabil ,….din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,nr 7648/27.10.2017 cu privire la rectificarea
bugetului local al comunei Cleja, aprobat de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7663/30.10.2017 prin care se arata necesitatea,oportunitatea
si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local,comuna Cleja,judetul Bacau in
cadrul sedintei din luna Noiembrie .2017 asa cum au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul
aparatului primarului

A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de hotarare cu
documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dna Iștoc Alina Lenuța șef Birou Financiar contabil – salarii ,control medical conform prevederilor
legale cadre didactice,...asistenți personali pentru concedii de odihnă,..dezăpezire,e.t.c.,.....
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Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole respectiv anexa(
intocmită de catre personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Cleja,judetul
Bacau Birou financiar contabil,.. ) ,care face parte integranta din Hotarare,cu un cvorum de 14 voturi
“pentru” 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.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind completarea art.23 din Anexa Hotararii
Consiliului Local nr.61/29.12.2016 referitoare la stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2017,la
nivelul comunei Cleja,judetul Bacau”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
nr.8195,8196,8197 din 13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat:
- Referatul intocmit de catre Biroul –Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de specialitate al
primarului ,nr.7700/30.10.2017 cu privire la necesitatea completării art.23 din
Anexa Hotararii
Consiliului Local nr.61/29.12.2016 referitoare la stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2017,la
nivelul comunei Cleja, aprobat de catre ordonatorul de credite
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7701/30.10.2017 prin care se arata
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri respectiv anexa aferentă “Privind
completarea art.23 din Anexa Hotararii Consiliului Local nr.61/29.12.2016 referitoare la stabilirea de
impozite si taxe locale pe anul 2017,la nivelul comunei Cleja,judetul Bacau,in cadrul sedintei din luna
Noiembrie 2017 asa cum au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul aparatului
primarului.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dna Iștoc Alina Lenuța șef Birou Financiar contabil –este vorba despre scutire de la plata
salubrizării pe anul acesta ,..conform Codului Fiscal –pentru școli ,nu au bani cu ce să
plătească,...Conform prevederilor legale sunt scutite doar școlile ,nu și alte instituții,.....Va fi scutită
școala de la plata salubrizării doar pe anul 2017,pe ceilalți ani din urmă ca urmare controlului Curții de
conturi trebuie să plătească taxa de salubrizare,..
Dl primar – bugetul lor este per/elev,..elevii se împuținează și scad și veniturile lor.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole respectiv
anexa întocmită de catre personalul de specialitate –Birou financiar contabil din cadrul aparatului
primarului comunei Cleja,judetul Bacau ,care face parte integranta din Hotarare,cu un cvorum de 14
voturi “pentru” 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.
4.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. ” Privind aprobarea unor normative proprii de
cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autovehicolele și utilajele din dotare/proprietate ” proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.8195,8196,8197
din 13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat:
-procesul verbal nr.7387/24.10.2017 , Referatul întocmit de către dna Leghede Angelica viceprimar comuna
Cleja,nr 7763/01.11.2017 cu privire la aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de
carburanți pentru autovehicole și utilajele din dotare/proprietate , aprobat de catre ordonatorul de credite;
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- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7764/01.11.2017 prin care se arata
necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire aprobarea unor normative

proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autovehicolele și utilajele din
dotare/proprietate ,în cadrul sedintei din luna Noiembrie .2017,conform anexei parte integrantă din hotărâre.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotarare
cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dna viceprimar arată ca s-a strecurat o greșeală la punctul 5 lit ”b”în sensul că în loc de 20
litri cum era corect s-a trecut 30 litri,.....se va trece 20 litri cum este corect...,...
Dna Iștoc Alina Lenuța șef Birou Financiar contabil- se face zilnic foaia de consum ,..sunt diferențe,..
Cei de la Curtea de Conturi au sugerat să fie facut un normativ privind consumul de carburanți ,...după
verificare pe teren la fața locului..
Dl consilier Hoborici V,..consumurile stabilite sunt prea mari ,ex.,... buldoexcavator inițial era 8,5% ,...sa stabilit 11%,...dar 13% este prea mult ,...
Dl primar –vorbește cu Cotaru vezi cât consumă.,..
Dna viceprimar ,..am format comisie ,...am mers inclusiv pănă la pădure,..am făcut un consum mediu
,valorile trecute corespund realității ,..dăcă se dorește se mai poate face o comisie inclusiv din cadrul
Consiliului local ,...,,
Dl consilier Joca I ,..este carte tehnică și acolo este prevăzut consumul ,...valorile trecute sunt prea mari
,..este prea mult,...
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe articole,respectiv
anexa,care face parte integranta din hotarare,cu un cvorum de 11 voturi “pentru”,1 vot ”abținere (dl
consilier Doboș G.) și 2 voturi împotrivă (dl.consilier Hoborici V și dl consilier Joca I.)de catre dnii consilieri
prezenți, in forma prezentată și redactată.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care
reglementează acest aspect.
5.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor
din domeniul public și privat al unității adminitrativ –teritoriale,comuna Cleja,județul Bacău - proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.8195,8196,8197 din
13.11.2017.
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul(cu documentația aferentă) Biroului financiar contabil ,..din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr.7778/01.11.2017,aprobat de catre ordonatorul de credite, expunerea de motive a primarului comunei
Cleja,judetul Bacau nr.7802/02.11.2017 prin care se arată necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii
unei hotarari privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al unității
adminitrativ –teritoriale,comuna Cleja,județul Bacău în cadrul sedintei din luna Noiembrie 2017 aşa cum au fost
întocmite de către structura de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,comuna Cleja,județul Bacău
proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar susține proiectul de hotărâre.
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Dna Iștoc A. șef Birou contabil s-a procedat la inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al
unității adminitrativ –teritoriale,......una din măsurile Curții de conturi a fost și inventarierea,.. a mai rămas
problema coșurilor,..
Dlș consilier Doboș G – le scoateți din inventar,..

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole respectiv anexa
aferentă ,care face parte integrantă din Hotărâre,cu un cvorum de 14 voturi “pentru” 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.
6.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău”
- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
8195,8196,8197 din 13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat: Documentația (înregistrată la primăria Cleja sub
8228/13.11.2017)întocmită de către Birou Individual de Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,municipiul
Oradea,Piața Ion Creangă,nr.1,județul Bihor,CIF27887118;
Raportul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr 8299/13.11.2017,prin
care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici conform ,conform documentației întocmite de
către Birou Individual de Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,(înregistrată la primăria Cleja sub
nr.8228/13.11.2017) pentru obiectivului de investiții ”Construire teren de sport multifuncțional în satul
”,aprobat de către ordonatorul de credite ;

-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.8230/13.11.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici conform documentației de specialitate întocmite de către
Birou Individual de Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,înregistrată la primăria Cleja sub
8228/13.11.2017,pentru obiectivului de investiții„ Construire teren de sport multifuncțional
în satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău”,în cadrul sedintei din data de 13.11.
2017.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,comuna Cleja,județul Bacău
proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar – avem de cheltuit 37000 euro,..s-a stabilit ca fiecărei comune să i se dea 37000 euro
,..in continuare dă cuvântul dnei Șustac Cristina –manager de proiect
Dna Șustac Cristina –manager de proiect- este vorba de un teren de sport multifuncțional în
satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău,gazon sintetic ,iluminat, pentru volei ,fotbal
,baschet ,tenis,..finanțare 37000 euro,total costuri 47000 euro,finanțat prin FEADR 37000 euro
și restul din bugetul local,..
Dl consilier Voidoc A –sunt bani?
Dl primar- da
Dl primar susține proiectul de hotărâre,.........adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată ,..

5

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole respectiv
anexa aferentă ,care face parte integrantă din Hotărâre,cu un cvorum de 14 voturi “pentru” de
către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și redactată.
Primarul comunei Cleja,județul Bacău si compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate duc la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
7.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind aprobarea implementării
proiectului ”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja,strada
Pieței,comunaCleja,județul Bacău”-proiect inițiat de către dl Iștoc Petru -primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
8195,8196,8197 din 13.112017
Proiectul de hotarare are anexat:
Raportul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
8231/13.11.2017,prin care se propune aprobarea implementării proiectului ”Construire teren de
sport multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău”,aprobat de către
ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.8232/13.11.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea
implementării proiectului ”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja,strada
Pieței,comunaCleja,județul Bacău”,în cadrul sedintei din data de 13.11. 2017,constituiind un
aport pentru dezvoltarea colectivității.
A fost pus la dispoziția comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de
hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar susține proiectul de hotărâre,.........adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole respectiv
anexa aferentă ,care face parte integrantă din Hotărâre,cu un cvorum de 14 voturi “pentru”
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 indeplinire
prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
8.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 57000 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”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
8195,8196,8197 din 13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul intocmit de către dna Iștoc Alina Lenuța Șef Birou
financiar contabil ,..din cadrul aparatului de specialitate al primarului 8233/13.11.2017,cu privire la

folosirea sumei de 57000 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” ,aprobat de
către ordonatorul de credite;
Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.8234/13.11.2017 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind analizarea ,aprobarea/completarea

listei obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și
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folosirea sumei de 57000 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”,în cadrul
ședinței din data de 13.11.2017.
A fost pus la dispoziția comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de hotarare
cu documentația aferentă.
Se intreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dna Iștoc A.șef Birou financiar Contabil –data trecută au fost aprobați 10500 lei acum este
diferența.,..
Dl primar- susține proiectul de hotărâre,.........adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole
respectiv anexa aferentă ,care face parte integrantă din Hotărâre,cu un cvorum de 14 voturi
“pentru” 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 indeplinire
prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
9.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind rectificarea bugetului local ,comuna
Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort
nr.8236/13.11.2017-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
8195,8196,8197 din 13.11.2017
Proiectul de hotarare are anexat:- Referatul intocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –
Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,nr 8236/13.11.2017 cu privire la
rectificarea bugetului local al comunei Cleja, aprobat de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.8237/13.11.2017 prin care se arata
necesitatea,oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea rectificarii bugetului
local,comuna Cleja,judetul Bacau in cadrul sedintei din luna Noiembrie .2017 asa cum au fost intocmite
de catre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului.

A fost pus la dispoziția comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de
hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dna Iștoc A.șef Birou financiar Contabil –detaliază rectificarea facută
Dl primar- susține proiectul de hotărâre,.........adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole
respectiv anexa aferentă ,care face parte integrantă din Hotărâre,cu un cvorum de 14 voturi
“pentru” 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 indeplinire
prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
Se trece la diverse:
Se propune alegearea unui președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe, dl cons.Joca I
propune pe dna viceprimar Leghede A,..supusă la vot propunerea este votată în unanimitate de
voturi de catre dnii consilieri prezenți
7

Dl consilier Sabău A aduce în discuție clădirea aferentă școlii de la Valea Mică, faptul ca
acuma este liberă s-ar putea da o altă destinație ,..în folosul cetățenilor,..organizare de
evenimente,..
Dl primar trebuie clarificată situația școlii,...uni cetățeni încă mai vor să fie școală,..trebuie să
avem aviz de la Ministerul Educației
Dl consilier Varga I –trebuie întrebați cetățenii.
Dl consilier Voidoc A – la echipa de fotbal sunt mai multe persoane din afară decăt din
comună,..
Dl consilier Doboș trebuie dați bani decât dacă sunt justificați.
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 ,în dosarul comisiilor de specialitate si celor interesati in
dosarul cu procese verbale din incinta primăriei,constituit ca urmare a aplicarii Legii
transparentei decizionale si va fi transmis pentru publicare pe site-ul primariei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
JOCA ION

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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