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NR.1999/26.03.2018
Minută sedinței ordinare din data de 26.03.2018 a Consiliului Local , comuna
Cleja,judetul Bacau
Din numarul total de 15 consilieri locali sunt prezenți un numar de 14 consilieri
,sedința fiind legal constituită.În cadrul sedinței a fost adoptate următoarele hotărâri:
1.H.C.L.nr.16/26.03.2018(cu anexa aferentă)“Privind aprobarea planului de acţiuni sau de
lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim
garantat respectiv pentru punerea in executare a sentințelor penale cu obligația de munca
neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate /condamnate„ – cu un
cvorum de 14 voturi “pentru”;
2.H.C.L.nr.17/26.06.2018(cu anexa aferentă)“Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
comunei Cleja,judeţul Bacău a unor bunuri, având categoria de folosinţă terenuri extravilan,pajiști permanente,ca
urmare a raportului nr. 1199/23.02.2018 ”– cu un cvorum de 14 voturi “pentru”;

3.H.C.L.nr.18/26.03.2018(cu

anexa aferentă)”Privind aprobarea normelor referitoare la
îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere, înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea
faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”– cu un cvorum de 14 voturi

“pentru”;
4.H.C.L.nr.19/26.03.2018(cu anexele aferente)”Privind analizarea și aprobarea Fișei de
fundamentare pentru ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare în comuna Cleja și Memoriului tehnic justificativ pentru ajustarea tarifului la activitatea de
colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja”– cu un cvorum de 14 voturi “pentru”;
5H.C.L.nr.20/26.03.2018” Privind aprobarera aderării comunei Cleja,județul Bacău la Societatea
Națională de de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău ”cu un cvorum de 14 voturi

”pentru”.
anexa aferentă)“ Privind aprobarea ” Planului de acoperire și
analiză a riscurilor” în comuna Cleja,județul Bacău ”cu un cvorum de 14 voturi ”pentru”.

6.H.C.L.nr.21/26.03.2018(cu

Consilieri prezenti 14, din numarul total de 15.
În conformitate cu dispozitiile art.10 din Legea nr. 52/2003,privind transparența decizională
,minuta se va publica pe site-ul primăriei comunei Cleja,județul Bacău
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