CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 25.10.2017
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 15 consilieri. Se efectuează prezența dlor consilieri ,se declară
legal constituită sedința Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia.
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr. 315/19.10.2017 ,cu urmatoarea Ordinea de
zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.09. 2017.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea Statutului U.A.T,comuna Cleja,județul Bacău-proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
3. Proiect de hotărâre” Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja,județul Bacău a
unor a unor bunuri/clădiri aflate în incinta Școlii nr. 1 Cleja situate în intravilanul satului Cleja,comuna
Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de specialitate nr.7207/17.10.2017”- proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
4.Proiect de hotărâre ” Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Cleja, judeţul Bacau,privind unele clădiri și terenuri având categoria de folosință curți construcții,
atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001- Anexa nr. 24, cu modificările şi completările ulterioare,ca
urmare a raportului de specialitate nr.7209/17.10.2017”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
5.Diverse probleme
Ordinea de zi din Dispoziția nr. 315/19.10.2017 se suplimentează cu urmatoarele proiecte de hotărâre:
1. proiect de hotarare ” Privind rectificarea
bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul
2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.7357/23.10.2017” - proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
2. proiect de hotarare ” privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investitia„REALIZARE PODURI PESTE PARAUL CLEJA IN COMUNA CLEJA, JUDETUL
BACAU” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
3. proiect de hotarare ” privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia„
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL
BACAU” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
4. proiect de hotarare ” privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia„
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL
BACAU” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
5. proiect de hotarare ” privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investitia„CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE MEDICINA DENTARA SI
FARMACIE IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Se aduce la cunoștintă că avand in vedere urgenta , necesitatea ,legalitatea si oportunitatea proiectelor
de hotarare ,acestea constituind un aport pentru dezvoltarea comunei., se propune adoptarea de urgență a
hotărârilor mentionate mai sus ,in sedinta Consiliului Local din 25.10.2017.
Supusă la vot ordinea de zi,cu modificările și completările ulterioare, aceasta este aprobată în unanimitate
de voturi de catre dnii consilieri prezenti (15 voturi “pentru”).
În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri,procesul verbal a sedintei ordinare
din 29.09.2017 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de
materialele discutate in cadrul ședinței ordinare din 25.10 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 15 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți.
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare”. Privind aprobarea Statutului
U.A.T,comuna Cleja,județul Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
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Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 7434,7435,7436
din 25.10.2017
Proiectul de hotarare are anexat: Expunerea de motive a primarului nr.7218/18.10.2017 prin care se
arată necesitatea ,oportunitatatea ,legalitatea aprobării Statutului U.A.T,comuna Cleja,județul Bacău
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.
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe articole ,respectiv anexa
aferentă,cu un cvorum de 15 voturi “pentru”,de catre dnii consilieri prezenti, in forma prezentat ă 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 atestarea apartenenței la domeniul public al
comunei Cleja,județul Bacău a unor a unor bunuri/clădiri aflate în incinta Școlii nr. 1 Cleja situate în
intravilanul satului Cleja,comuna Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de specialitate
nr.7207/17.10.2017 ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 7434,7435,7436 din
25.10.2017
Proiectul de hotarare are anexat:- -raportul respectiv anexa aferentă intocmite de catre dna Benchea
Ileana ,consilier principal in cadrul aparatului de specialitate al primarului ,nr.7207/17.10.2017 referitor
la aprobarea introducerii în domeniul public al comunei a unor bunuri /clădiri aflate în incinta Școlii nr. 1
Cleja situate în intravilanul satului Cleja,comuna Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de
specialitate nr.7207/17.10.2017, aprobat de catre primarul comunei,
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7244/18.10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind atestarea la domeniul public
a unor bunuri//clădiri aflate în incinta Școlii nr. 1 Cleja situate în intravilanul satului Cleja,comuna
Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de specialitate nr.7207/17.10.2017,în cadrul sedinței din luna
Octombrie 2017 aşa 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.
Nefiind discutii 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 –compartiment urbanism/administrarea domeniului public și privat ) ,care face parte integranta
din Hotarare,cu un cvorum de 15 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 aprobarea modificării inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cleja, judeţul Bacau,privind unele clădiri și terenuri având categoria
de folosință curți construcții, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001- Anexa nr. 24, cu
modificările şi completările ulterioare,ca urmare a raportului de specialitate nr.7209/17.10.2017”-proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
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Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
7434,7435,7436 din 25.10.2017
Proiectul de hotarare are anexat:
-raportul întocmit de catre dna Benchea Ileana ,consilier principal in cadrul aparatului de specialitat e al
primarului ,nr.7209/17.10.2017 referitor la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Cleja, judeţul Bacau, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 - Anexa nr. 24, cu
modificările şi completările ulterioare , aprobat de catre primarul comunei,
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7245/18 .10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind aprobarea modificării
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cleja, judeţul Bacau, privind unele clădiri
și terenuri având categoria de folosință curți construcții, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001/
Anexa nr. 24, cu modificările şi completările ulterioare,în cadrul sedinței din luna August 2017 aşa 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.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole respectiv
anexa întocmită de catre personalul de specialitate –compartiment administrarea domeniului
public şi privat,respectiv urbanism din cadrul aparatului primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,care face parte integranta din Hotarare,cu un cvorum de 15 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 rectificarea
bugetului local
,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort
nr.7357/23.10.2017.” -proiect ini ţiat de dl Iştoc Petru –pri mar.
Proiectul de hota ra re a re a vi zele comisiilor de s pecialitate ale Consiliului Local
nr.7434,7435,7436 di n 25.10.2017
Proiectul de hotara re a re anexa t: - Referatul intocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef
Birou –Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,nr
7357/23.10.2017 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Cleja, aprobat de catre
ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7359/23.10.2017 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 ordinare din 25.10 .2017 asa cum
au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului.
A fost pus la dispozi ția comisiilor de s pecialitate ale Consiliului Local proiectul de ho ta ra re cu
documenta ția aferentă .
Se intreabă da ca sunt amendamente la proiectul de hotă râ re.
Dna ec Iș toc Alina Lenuța detaliază rectificarea bugetului local al comunei Cleja, aprobat de
catre ordonatorul de credite,..aduce la cunoștință că trebuie plătită restanța de la fondul de
mediu,..
Dl primar – nu mi se pare corect să plătim la fondul de mediu atăta timp căt există serviciu
de salubrizare,....am putea face o companie de conștientizare a populației de colectare selectivă a
deșeurilor,..și dnii consilieri să participe ,..fiecare în zona sa de activitate,.........
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Nemaifiind dis cutii pe ma rginea proiectului de hota ra re, aces ta este aproba t, pe
a rti cole,respecti v anexa intocmita de catre personalul de specialitate –Biroul financiar contabil
din cadrul aparatului primarului comunei Cleja,judetul Bacau ,care face parte integranta din
hotarare,cu un cvorum de 15 voturi “pentru”,de ca tre dnii consilieri prezenți , in forma
prezenta tă și reda cta tă .
Pri ma rul comunei Cleja ,jude tul Ba cau si compa rti mentele de resort din cadrul apa ra tului de
specialita te duc la indeplinire
prevederile prezentei hotărâ ri cu respecta rea normelor
legale,ca re reglementează a cest aspect.
5.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. Privind aprobarea ” privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia„REALIZARE PODURI PESTE PARAUL CLEJA IN COMUNA
CLEJA, JUDETUL BACAU” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
nr.7434,7435,7436 di n 25.10.2017.
Proiectul de hotarare are anexat:
Devizul general intocmit de catre SC ECOM ARY SRL,înregistrat la primăria Cleja sub
nr.7392/24.10.2017;
Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
7385/24.10.2017,prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici conform
devizului general întocmit de către S.C ECOM ARY SRL SRL,(înregistrat la primăria Cleja sub
nr.7392/24.10.2017) pentru obiectivului de investiții ”REALIZARE PODURI PESTE
PARAUL CLEJA IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU”,aprobat de către ordonatorul de
credite ,în valoare de 7.392.280 lei cu TVA inclus;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7393/24.10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici conform devizului general întocmit de către de către S.C
ECOMARY SRL SRL,(înregistrat la primăria Cleja sub nr.7392/24.10.2017) pentru obiectivului
de investiții ”REALIZARE PODURI PESTE PARAUL CLEJA IN COMUNA CLEJA,
JUDETUL BACAU”,în cadrul sedintei 25.10. 2017 ,în urma publicării Listei Obiectivelor de
Investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare
Locala (PNDL II) in perioada 2017-2020.
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.
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 15 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 tehnicoeconomici pentru investitiaREABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA
COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
7434,7435,7436 din 25.10.2017
Proiectul de hotarare are anexat:Devizul general intocmit de catre SC WEST CONST
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SRL,înregistrat la primăria Cleja sub nr.7423/24.10.2017;
Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
7388/24.10.2017,prin care se propune aprobarea indicat orilor tehnico economici conform
devizului general întocmit de către S.C SC WEST CONST SRL,(înregistrat la primăria Cleja
sub nr.7423/24.10.2017) pentru obiectivului de investiții
” REABILITARE SI
MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL
BACAU”,aprobat de către ordonatorul de credite ,în valoare de 1.224.146 lei cu TVA inclus;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7425/24.10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici conform devizului general întocmit de către SC WEST CONST
SRL,înregistrat la primăria Cleja sub nr.7423/24.10.2017,pentru obiectivului de investiții
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU ”,în cadrul sedintei 25.10. 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 susține proiectul de hotărâre,......... adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată ,..
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 15 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 indicatorilor tehnicoeconomici pentru investitia”REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA
COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
7434,7435,7436 din 25.10.2017
Proiectul de hotarare are anexat:Devizul general intocmit de catre SC WEST CONST
SRL,înregistrat la primăria Cleja sub nr.7428/24.10.2017;
Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
7389/24.10.2017,prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici conform
devizului general întocmit de către S.C SC WEST CONST SRL,(înregistrat la primăria Cleja
sub nr.7428/24.10.2017) pentru obiectivului de investiții
” REABILITARE SI
MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL
BACAU”,aprobat de către ordonatorul de credite ,în valoare de 496.291 lei cu TVA inclus;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7429/24.10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici conform devizului general întocmit de către SC WEST CONST
SRL,înregistrat la primăria Cleja sub nr.7428/24.10.2017,pentru obiectivului de investiții
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU ”,în cadrul sedintei 25.10. 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.
Dl primar susține proiectul de hotărâre,.........adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată
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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 15 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 resp ectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
8.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia„CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE
MEDICINA DENTARA SI FARMACIE IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU”-proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
7434,7435,7436 din 25.10.2017
Proiectul de hotarare are anexat: Devizul general intocmit de catre SC CONEXTRUST SA
,înregistrat la primăria Cleja sub nr.7430/24.10.2017;
Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
7390/24.10.2017,prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economi ci conform
devizului general întocmit de către S.C CONEXTRUST SRL,(înregistrat la primăria Cleja sub
nr.7430/24.10.2017) pentru obiectivul de investiții„CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL,
CABINET DE MEDICINA DENTARA SI FARMACIE IN COMUNA CLEJA, JUDETUL
BACAU”,aprobat de către ordonatorul de credite ,în valoare de 1.706.878 lei cu TVA inclus;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7431/24.10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici conform devizului general întocmit de către S.C
CONEXTRUST SA,înregistrat la primăria Cleja sub nr.7430/24.10.2017,pentru obiectivul de
investiții ” CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE MEDICINA DENTARA
SI FARMACIE IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU,în cadrul sedintei 25.10. 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.
Dl primar- susține proiectul de hotărâre,.........adoptarea unei hotărâri/anexa aferentă în forma
prezentată,..am discutat la Conextrust ,...am fost nevoiți să refacem proiectul ca urmare a noilor
cerințe,..va trebui să plătim,..
Se întreabă dacă execuția lucrării va fi făcuta de către cei de la Conex,..
Dl primar – nu știm acest lucru ,...va fi licitație ,.. dar ne trebui un constructor serios.
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 15 voturi “pentru”
de către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și redactată.
Se trece la diverse:
Se pune în discuție solicitarea Parohia romano-catolică”Sf Francisc de Assisi”Strada
Stejarului ,nr.12,comuna Cleja,județul Bacău de alocarea unei sume de bani de la bugetul local
,nr. 168/19.10.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 7265/19.10.2017 .
In conformitate cu prevederile O.G nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținănd cultelor religioase recunoscute din România
respectiv Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
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aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, din 12.12.2002,aprobate prin
H.G NR1470/2002,cu modificările și completările ulterioare:
Art. 4
(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale
unităţilor de cult destinate:
a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnicoeconomice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de
asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.
Art. 5. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor
locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea
unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult,
care conţin documentele prevăzute la art. 14 alin. (1).
(2) Consiliile locale, judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au
obligaţia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2).
CAPITOLUL III
Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar
Art. 14. - (1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţă, se acordă pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip;
b) devi zul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în
vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii
de şantier;
Litera a fost modificată prin Hotărâre 984/2014 la 06/11/2014
c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul
de cult aparţinând cultului recunoscut din România;
Litera a fost modificată prin Hotărâre 984/2014 la 06/11/2014
d) în ca zul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va
prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul
patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi
conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe
Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură
bisericească;
f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii
respective, inclusiv devizul aferent;
g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi
însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
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h) a vizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea
sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;
Litera a fost modificată prin Hotărâre 984/2014 la 06/11/2014
i) copia certificatului de înregistrare fiscală;
j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul,
prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
k) «abrogat»
l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale,
după caz;
m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar
solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii tip;
n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi
sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;
o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări
pentru care se solicită sprijin financiar.
(2) Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de
zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru
alocarea fondurilor solicitate.
(3) Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în
termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), unitatea de cult/unitatea centrală de cult va putea
depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic
următor.
CAPITOLUL IV
Justificarea sprijinului financiar
Art. 15. - Art. 15. - a fost modificat prin Hotărâre 984/2014 la 06/11/2014
(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art.
3 din ordonanţă se vor avea în vedere următoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xero x, vor purta menţiunea
«conform cu originalul» şi vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii
beneficiarului ajutorului financiar. Docum entele justificative trebuie să fie întocmite
potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar- contabilă;
b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau
servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt
cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se
admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri
de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;
e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele:
scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele
care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;
f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de
materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele
vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al acestuia.
Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitate a de cult
solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;
g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar
prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa
contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
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h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de
plată şi o copie a ordinului de plată prin care s -au virat impozitul pe venit, contribuţiile
individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj,
conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate
dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii
încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească
executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative
prevăzute la lit. d);
i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la d ata de 31
decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV,
justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;
j) facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictu ră vor fi însoţite,
după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte,
note privind stadiul lucrărilor, vi zate de diriginţii de specialitate;
k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre cate goriile lucrărilor
prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele
justificative şi un raport de justificare, prevăzut la art. 18, al utilizării sprijinului primit.
l) facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului;
m) actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate,
la data justificării.
(2) Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului
financiar.
(3) Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la
alin. (1) lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 3 0 de
zile de la expirarea termenului de justificare.
Art. 16. - (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanţă vor fi
transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat, cu informarea un ităţii centrale de
cult, sau vor fi transmise direct unităţii centrale de cult, după caz.
(2) Pentru acordarea tranşei a doua şi a următoarelor tranşe este obligatorie
justificarea sumei primite anterior.
(3) În cazul în care sumele alocate se transmit unităţii centrale de cult pentru a fi
transmise solicitantului, unitatea centrală de cult are obligaţia ca în termen de 5 zile
lucrătoare de la data intrării în cont să transmită solicitantului suma alocată.
(4) În vederea responsabilizării procesului de alocare şi justificare a fondurilor se va
încheia anual, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, un
protocol de finanţare între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau,
după caz, unitatea centrală de cult, în condiţiile legii.
Art. 17. - Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi
justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă
cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficia ră a sprijinului financiar
alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului
organelor abilitate potrivit legii.
Se va comunica răspuns în acest sens.
Dl primar nu avem cadrul legal pentru a da bani,....
Se pot cere sponsorizări,..
Se aduce la cunoștință Raportul de control,nr.18748/09.10.2017 privind
principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la unitatea
administrativ –teritorială Cleja ,înaintat de cătra Instituția Prefectului –județul Bacău prin
adresa nr. 18748/10.10.2017,înregistrată la primăria Cleja sub nr.7347/23.10.2017 .
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Se pune în discuție adresa ADIB Bacău nr. 748/18.10.2017,înregistrată la primăria
Cleja sub nr. 7259/19.10.2017,prin care se solicită retragerea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor /tarifelor altele decât cele pentru
serviciul de apă potabilă și de canalizare e.t.c,....,respectiv în cazul în care a fost
adoptată o hotărâre să fie anulată.
Dna ec. Iștoc Alina Lenuța șef birou financiar contabil – la ședința anterioară s -a
solicitat listă cu cei care datorează bani la bugetul local,...care să fie criteriile ?,.. de la o
anumită sumă,..care nu au plătit deloc în ultimii ani
Dl consilier Joca I președinte de ședință – de la o 100 lei,........
Dl consilier Varga I –mulți au firme,...fac nunți,...ar exista căi să fie plătite sumele
restante la bugetul local,.........
Dl primar- sunt care nu locuiesc efectiv în comună,..nu au bunuri ,..
Dl consilier Hoborici V – sunt și care locuiesc în comună ,...și nu plătesc datoriile
către buget,...
Dl primar – s-au făcut greșeli ,..au fost iertați de la plata datoriilor,..între timp aceștia
si-au făcut o altă firmă,.. de exemplu Hodorog,..
Dna ec. Iștoc Alina Lenuța șef birou financiar contabil – nu a greșit nimeni,..a fost
declarată firma în insolvență în instanță ,..la Registru comerțului apărea în insolvență
,...și trebuiau radiate datoriile,..
Dl primar- cetățenii trebuie să- și declare construcțiile ,......,..trebuie să fie înregistrate
la Registrul agricol,..dacă nu figurează nu pot fi eliberate adeverințe,certificate cu
aceste bunuri,...nu pot să fie lasate moștenire,..
Dl primar- se demarează procedura pentru acordarea ajutorului de
încălzire,...,cetățenii trebuie sa-și declare corect toate veniturile ,..în cazul în care sunt
depistați că nu au declarat corect în sensul în care depășesc veniturile declarate ,...vor
trebui să returneze banii încasați necuvenit.
Dl consilier Goboș G.- pe timp de iarnă nu va putea urca autobuzul la Somușca
,..trebuie astupate găurile,..
Dl consilier Joca I – trebuie antiderapant,..
Dl primar- avem și antiderapant ,..suntem pregătiși pentru iarnă.
Dl consilier Doboș G.- trebuie schimbate steagurile la monument,... astăzi este ziua
Armatei,...
Dl primar – avem steaguri ,.. le schimbăm ,..
Dl consilier Sabau A –comercianții care vin în comună,..unii din ei înșeală cetățenii,..
ar trebui monitorizați
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.
P RESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
JOCA ION

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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