CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Incheiat astazi 29.09.2017
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.
Dna viceprimar aduce la cunoștință că datorită unor aspecte urgente ,care nu pot fi amănate ,dl primar nu
poate fi prezent la ședință ,....materialul supus dezbaterii în cadrul ședinței a fost pus la dispoziția
comisiilor de specialitate ,..în măsura în care vor fi întrebări/nelămuriri cu privire la proiectele de hotărâre
va încerca,în funcție de situația de fapt să dea detalii,...
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr. 275/25.09.2017 ,cu urmatoarea Ordinea de
zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 19.09. 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 ” Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de
transport persoane în regim de taxi, pe teritoriul comunei Cleja ,Judetul Bacau” -proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice,comuna Cleja,judetul Bacau
,pe anul 2018”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
5.Proiect de hotărâre Privind ” Privind aprobarea ” acordarii unui mandat special dlui Iștoc Petru,
reprezentantul comunei Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le
efectuează Operatorul cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010. ”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar
6.Proiect de hotărâre Privind” Privind aprobarea ” privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al„Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă “ -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
7.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.6415/22.09.2017”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Ordinea de zi din Dispoziția nr. 275/25.09.2017 se suplimentează cu urmatorul proiect de hotărâre:
1proiect de hotarare Privind aprobarea alipirii unor imobile( terenuri cu construcții) situate în
intravilanul satului Cleja, comuna Cleja,judeţul Bacău” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Se aduce la cunoștintă că avand in vedere urgenta , necesitatea 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 29.09.2017.
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
extraordinare din 19.09.2017 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului
local,alături de materialele discutate in cadrul ședinței ordinare din 29.09 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 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. 6623,6624,6625
din 29.09.2017
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Proiectul de hotarare are anexat: - expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau
nr.4865/01.08.2017 prin care se arată necesitatea ,oportunitatea si legalitatea adoptării unei hotărâri in
sedința din luna septembrie 2017 cu privire la aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de
trei luni începând cu luna Septembrie 2017.
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 ,cu un cvorum de 15
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 aprobarea Regulamentului de organizare
și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe teritoriul comunei Cleja ,Judetul
Bacau ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 6623,6624,6625/26
din 29.09.2017
Proiectul de hotarare are anexat:-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr.6026/11.09.2017,cu anexele aferente aprobat de
către ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.6032/11.09.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotarari Privind aprobarea ”
Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe
teritoriul comunei Cleja ,Judetul Bacau”,cu anexa aferentă;
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 hotarare.
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 ) ,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 Planului de ocupare a
functiilor publice,comuna Cleja,judetul Bacau ,pe anul 2018”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
6623,6624,6625 din 29.09.2017
Proiectul de hotarare are anexat: -referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului cu privire la necesitatatea aprobarii planului de ocupare a functiilor
publice pe anul 2018,nr 5092/09.08.2017,aprobat de către ordonatorul de credite ,expunerea de
motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau cu privire la necesitatea,oportunitatea
,legalitatea aprobarii
planului de ocupare
a functiilor publice pe anul 2018 ,nr.
5120/10.08.2017,Adresa Agentiei Nationale a Funtionarilor Publici nr. 47348/2017,inregistrata
la primaria Cleja sub nr. 6053 din 11.09.2017
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A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația
aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dna viceprimar – prin adresa nr. 47348/2017,înregistrată la primăria Cleja sub nr.
6053/11.09.2017 Agenția Națională a Funcționarilor Publici a comunicat faptul că nu sunt
observații legate de modul de completare a planului,... până la data de 15 octombrie a fiecărui an
Consiliul Local va aproba Planul de ocupare a funcțiilor publice ,...ulterior se va transmite
ANFP o copie a actului administrativ de aprobare avănd anexat Planul de ocupare a funcțiilor
publice aprobat.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole
respectiv anexa ,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 aprobarea ” acordarii unui mandat special
dlui Iștoc Petru, reprezentantul comunei Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău -ADIB, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse
servicii pe care pe care le efectuează Operatorul cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr.556/2006/29.11.2010.” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
nr.6623,6624,6625 din 29.09.2017
Proiectul de hotarare are anexat: -adresa ADIB Bacău nr. 675/21.09.2017,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 6373/21.09.2017 pin care se solicită adoptarea de către Consiliul Local a unei
hotărâri privind aprobarea ” acordarii unui mandat special , reprezentantului comunei Cleja,județul Bacău
în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în vederea exercitării votului privind
aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul cuprinse în Actele
Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.556/2006/29.11.2010.
-raportul compartimentului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr.6373/22.09.2017, aprobat de către ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.6389/22.09.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotarari privind aprobarea ” acordarii unui
mandat special dlui Iștoc Petru, reprezentantul comunei Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru
diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr.556/2006/29.11.2010,în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 29.09.2017,ca urmare a adresei
ADIB Bacău nr. 675/21.09.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 6373/21.09.2017.
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- se impune acordarea unui mandat special dlui Iștoc Petru, reprezentantul comunei
Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în vederea
exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează
Operatorul cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului
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de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010,ca urmare a adresei ADIB Bacău nr.
675/21.09.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 6373/21.09.2017.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe articole cu
un cvorum de 15 voturi “pentru”,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 ” Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ”-proiect iniţiat
de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
nr.6623,6624,6625 din 29.09.2017.
Proiectul de hotarare are anexat: -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr.6411/22.09.2017,cu anexa aferentă, aprobat de către
ordonatorul de credite Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 14.10.2005 privind înfiinţarea
„Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă “ pentru Intervenţie în Situaţii de Urgenţă în comuna
Cleja;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.6412/22.09.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotarari Privind aprobarea ”
Regulamentului de organizare și desfășurare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă “cu
anexa aferentă;
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.
Dna viceprimar –a fost întocmit Regulamentul de către structura de resort.
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 rectificarea bugetului local ,comuna
Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort
nr.6415/22.09.2017”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
6623,6624,6625 din 29.09.2017
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
6415/22.09.2017 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Cleja, aprobat de catre
ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.6416/22.09.2017 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 22.09.2017 asa cum
au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului.
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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.
Dna ec.Iștoc Lenuța Alina –reduceri cheltuieli trim III:indemnizații,asistenți,salarii
învățământ,....suplimentări
cheltuieli
în
trim
III:
consilieri,transferuri
persoane
instituționalizate,..e.t.c
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 alipirii unor imobile(
terenuri cu construcții) situate în intravilanul satului Cleja, comuna Cleja,judeţul Bacău
”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
6623,6624,6625 din 29.09.2017
Proiectul de hotarare are anexat: Raportul întocmit de catre dna Benchea Ileana ,consilier
principal in cadrul aparatului de specialitate al primarului ,nr.6528/26.09.2017 referitor la
necesitatea aprobarii alipirii unor imobile( terenuri cu construcții) situate în intravilanul satului
Cleja, comuna Cleja,judeţul Bacău,strada Unirii,nr.6 , avand numere cadastrale 1045 și
1053,proprietate publică a comunei Cleja, judetul Bacau,în suprafață totală de 8516 mp.”
aprobat de catre primarul comunei.
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr. 6529/26.09.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari în cadrul ședinței
Consiliului Local din 29.09.2017,cu privire la aprobarea alipirii unor imobile( terenuri cu
construcții) situate în intravilanul satului Cleja, comuna Cleja,judeţul Bacău,strada
Unirii,nr.6,avand numere cadastrale 1045 și 1053,proprietate publică a comunei Cleja, judetul
Bacau,în suprafață totală de 8516 mp ca urmare a raportului ,nr.6528/26.09.2017 întocmit de
catre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului respectiv a extrasului de carte
funciară,comuna Cleja,judeţul Bacău nr.cadastral 1045 și 1053
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.
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărare, acesta este aprobat, pe articole,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 respectarea normelor
legale,care reglementeaza acest aspect.
Se trece la diverse:
Dna viceprimar-în ședința anterioară au fost puse în discuție stabirea unor taxe
pentru o serie de autovehicole care depășesc anumit tonaj și care circulă pe drumurile
comunale(raport de specialitate nr.6253/18.09.2017),..a fost trimisă adresă la Consiliul
Județean în vederea emiterii avizului pentru tarife suplimentare,conform prevederilor
legale,...pentru restricții se vor face demersuri la poliția rutieră.
Dl consilier Hoborici V- ne plângem că se strică drumurile,...excavatorul mare a
circulat pe asfalt,...trebuia transportat ,..deterioarează asfaltul ,..
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Dna viceprimar – pe viitor o să ținem cont,..
Dna viceprimar –a mai fost comunicată o adresă de la ADIB nr.
681/27.09.2017,înregistrată la primăria Cleja sub nr. 6574/27.09.2017,prin care se
solicită aprobarea prețurilor /tarifelor altele decât cele pentru serviciul de apă potabilă și
de canalizare e.t.c,....
Se arată că documentația de specialitate (tarife pentru serviciile de
monitorizare,penalități pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților
din apele uzate evacuate ,.........) nu este însușită/semnată de către personal de
specialitate,....la nivelul unității administrativ –teritoriale nu avem canalizare,......
Dl consilier Doboș G –de ce trebuia să închidem barul de la Bordaș,..
Dna viceprimar – am primit adresă de la jandarmerie ,..trebuia să le trimit acea
adresă,....
Dl consilier Benchea S. – ce facem cu ciobenii,...distrug culturile,..
Dl consilier Varga I – nu trebuie eliberate autorizații celor ca nu pot dovedi că dețin
terenuri suficiente pentru întreținerea tuturor animalelor .
Dl consilier Joca I- dna contabil să prezinte Consiliului Local –ficărui consilier o listă
cu cei care sunt răi platnici,..care nu își plătesc datoriile.
D-na ec.Iștoc Alina – trebuie respectată legislația în vigoare,...este secretul fiscal,..sau făcut somații ,titluri executorii,...
Dl consilier Joca I.- dna contabil să prezinte un tabel cu cei rău platnici la fiecare
consilier,..pentru a lua la cunoștință.
Dna viceprimar- prin nota de constatare emisă de Instituția Prefectului –județul Bacău
au fost stabilite o serie de măsuri pentru consilierii locali,..Consilierii locali vor prezenta
rapoarte anuale de activitate,în conformitate cu prevederile art.51 alin(4) din Legea
215/2001,vor acorda audiențe conform art.51 alin(3) din Legea 215/2001,..se va aproba
statul unității –administrativ teritoriale art.36 alin(3)lit.”a”din Legea 215/2001.
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
JOCA ION

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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