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NR.5510./09.08.2018
Minută sedinței ordinare din data de 09.08.2018 a Consiliului Local , comuna
Cleja,judetul Bacau
Din numarul total de 15 consilieri locali sunt prezenți un număr de 15 consilieri ,ședința
fiind legal constituită.În cadrul sedinței a fost adoptate următoarele hotărâri:
1.H.C.L.nr.43/09.08.2018 “Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă
de trei ședințe „ – cu un cvorum de 15 voturi “pentru”;
2.H.C.L.nr.44/09.08.2018(cu anexa aferentă)“ Privind rectificarea bugetului local ,comuna
Cleja,judetul Bacau pe anul 2018,ca urmare a referatului compartimentului de resort
nr.4719/23.07.2018”– cu un cvorum de 15 voturi “pentru”;
3.H.C.L.nr.45/09.08.2018(cu anexa aferentă)” Privind analizarea şi aprobarea execuţiei
bugetului local la finele trimestrului II 2018”– cu un cvorum de 15 voturi “pentru”;
4.H.C.L.nr.46/09.08.2018(cu anexele aferente)” Privind aprobarea criteriilor,procedurilor și
atribuțiilor specifice ocupării funcției de administrator public , comuna Cleja,judetul Bacău,precum și a
contractului de management”– cu un cvorum de 14 voturi “pentru”și 1vot”abținere”;
5.H.C.L.nr.47/09.08.2018” Privind aprobarea
demersurilor întocmire documentație de
actualizare al Planului Urbanistic General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local
aferent acestuia”– cu un cvorum de 15 voturi “pentru”
6.H.C.L.nr.48/09.08.2018(cu anexa aferentă)” Privind analizarea ,aprobarea/completarea

listei obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local
și folosirea sumei de 15000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2017 ,comuna Cleja,judetul
Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții ”
proiectare extindere rețele gaze naturale ,comuna Cleja,județul Bacău”– cu un cvorum de 15
voturi “pentru
7.H.C.L.nr.49/09.08.2018 (cu anexele aferente)” Privind avizarea Planului Urbanistic
Zonal- Zonă Centrală și a Regulamentului local aferent acestuia ,sat Cleja ,comuna Cleja Județul
Bacău”– cu un cvorum de 15 voturi “pentru

Consilieri prezenti 15, din numarul total de 15.
În conformitate cu dispozițiile 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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