CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 23.08.2018
Astăzi data de mai sus are loc ședința extraordinară a Consiliului Local
Cleja,județul Bacău la care participă din totalul de 15 consilieri un număr de 13
consilieri(lipsă dna viceprimar Leghede Angelica –concediu de odihnă și dl consilier
Ambăruș Anton) . Se efectuează prezența d-lor consilieri ,se declară legal constituită sedința
Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia.
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr. 150/20.08.2018 ,cu
urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 09.08. 2018.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea tarifului de 250 lei /lună pentru acordarea de servicii
în cadrul centrului de asistentă după programul școlar,centrul de tip after school –U.A.T ,comuna
Cleja,județul Bacău,elevilor care provin din familii ale căror venituri depășesc 530 lei /lunar membru
familie”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.

3.Proiect de hotărâre” privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului
General actualizat/valoarea de finanțare pentru pentru obiectivul de investiții„ Realizare Poduri
Peste Pârâul Cleja în Comuna Cleja, Județul Bacău” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Diverse probleme.
Supusă la vot ordinea de zi aceasta este aprobată în unanimitate de voturi de catre dnii
consilieri prezenti (13 voturi “pentru”).
În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri,procesul verbal al
sedinței din 09.08.2018 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate ale
Consiliului local,alături de materialele discutate in cadrul ședinței extraordinare din 23 august
2018)….se intrebă dacă sunt obiecțiuni .
Nefiind obiecțiuni se supune la vot procesul verbal ,mentionat mai sus si acesta este
aprobat cu un numar de 13 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenti .
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre” Privind aprobarea tarifului de 250 lei
/lună pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de asistență după programul școlar de tip after
school –U.A.T ,comuna Cleja,județul Bacău,elevilor care provin din familii ale căror venituri depășesc
530 lei /lunar membru familie”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar

Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
5849,5850,5851 din 23.08.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul structurii de resort –compartiment asistență socială, nr.716/20.08.2018,aprobat de către
primar;
-referatul de aprobare al primarului ,nr.5707/20.08.2018,în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre,expunerea de motive a primarului comunei Cleja,județul Bacău nr.5708/20.08.2018 prin care
se arată necesitatea, oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind aprobarea
aprobarea tarifului de 250 lei /lună pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de asistență după
programul școlar de tip after school –U.A.T ,comuna Cleja,județul Bacău,elevilor care provin din
familii ale căror venituri depășesc 530 lei /lunar membru familie,în cadrul ședinței Consiliului Local
din 23.08.2018.

A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația
aferentă.
Se întreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar – susține proiectul de hotărâre,.....arată că este necesar,urgent ,legal și oportun
adoptarea unei hotărâri în cadrul ședinței ,în forma prezentată și redactată,.....până anul trecut
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nu aveai voie să primești decât copii din familii defavorizate,..dacă vor fi solicitări si în
funcție de numărul de locuri disponibile vor putea veni și elevi care provin din familii ale căror
venituri depășesc 530 lei /lunar membru familie,cu condiția de a achita o sumă de 250 lei /lună.
Dl consilier Hoborici – sunt locuri?
Dl primar – deocamdată nu sunt ,dar vom vedea,.....
Dl consilier Doboș G .- dacă vor fi mai multe solicitări decât numărul de locuri ,.. cum se va
proceda?
Dl primar – vom vedea,..

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărâre, acesta este aprobat, pe articole
,cu un cvorum de 13 voturi “pentru”,de către dnii consilieri prezenți,în forma prezentată și
redactată.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si compartimentele de resort – asistență socială
,financiar contabil,..din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile
hotărârii cu respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a Devizului General actualizat/valoarea de finanțare pentru pentru
obiectivul de investiții„Realizare Poduri Peste Pârâul Cleja în Comuna Cleja, Județul Bacău”proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
5849,5850,5851 din 23.08.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
tehnic/devizul general întocmit de catre SC GEO MYKE SRL;
-referatul structurii de resort –manager proiect,nr.5713/20.08.2018,prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat/valoarea de
finanțare pentru pentru obiectivul de investiții„Realizare Poduri Peste Pârâul Cleja în Comuna
Cleja, Județul Bacău” ,aprobat de către ordonatorul de credite ;
-referatul de aprobare al primarului ,nr.5714/20.08.2018,în calitate de inițiator al proiectului
de hotărâre ,expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.5715/20.08.2018 prin care se
arată necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgența adoptării unei hotărâri privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat/valoarea de finanțare pentru
pentru obiectivul de investiții„Realizare Poduri Peste Pârâul Cleja în Comuna Cleja, Județul
Bacău”,în cadrul ședinței Consiliului Local din 23.08.2018.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația
aferentă.Se intreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl primar susține proiectul de hotărâre, arată că este necesar,urgent ,legal și oportun
adoptarea unei hotărâri/anexele aferente în cadrul ședinței ,în forma prezentată și redactată.
-proiectul

Dl primar – inițial a fost o sumă mai mare ,după licitație a rezultat o sumă mai mică,...
impunându-se să se adopte o hotărâre /anexele aferente privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a Devizului General actualizat/valoarea de finanțare pentru pentru
obiectivul de investiții„Realizare Poduri Peste Pârâul Cleja în Comuna Cleja, Județul
Bacău”,...urmând să se meargă cu întreaga documentație la București ,..pentru finanțare .
Dl consilier Voidoc A – care pod se va face primul?
Dl primar – toate ,..nu se poate spune că se va termina întâi unul și apoi urmând să se facă
pe rând celelalte,.. este o lucrare mare,....
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Dl consilier Voidoc – prioritar ar fi cel din stația de autobuz,...
Dl primar – vom începe cu acela,...
Urmează o serie de discuții cu privire la reticența ....de fi terminată toată lucrarea,...se arată
că a fost o licitație ,.. a fost câștigată lucrarea ,.........
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta este aprobat, pe
articole,respectiv anexele aferente cu un cvorum de 13 voturi “pentru” de catre dnii
consilieri prezenti, în forma prezentată și redactată.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si compartimentele de resort- financiar
contabil,achiziții publice,..urbanism ,administrarea domeniului public și privat,..- din cadrul
aparatului de specialitate respectiv managerul de proiect vor duce la îndeplinire prevederile
hotărârii cu respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
Se trece la diverse:
Dl consilier Benchea Ștefan – în zona unde a fost groapa de gunoi nu mai poți trece cu
căruța,...
Dl primar – avem buldo la reparat,.. Cotaru este în concediu,....după ce reparăm buldo
,...vedem ,....
Dl primar – în legătură cu gunoiul ,.. aruncat de cetățeni în locurile nepermise va trebuie să
găsim soluții ,..să luăm măsuri,..
Dl consilier Cadar Pavel –după ce vor fi camere de luat vederi ,.. sperăm că se va rezolva
problema,....
Dna consilier Stoleru – art trebui să se dea bani pentru biserica de la Buda,..pentru se se
finalizeze unele lucrări,..
Discuții pe seama alocării unor sume de bani/lucrări efectuate pentru biserici - trebuie
respectate prevederile legale /proceduri/condiții ,.. în vederea alocării unor sume de bani din
bugetul local ,....tot ce se face la biserici indiferent de unde sunt banii,..proprietar devine
Episcopia .
Dl consilier Doboș G – cum am putea rezolva problema cu stâlpii de curent,..
Dl primar – ai contract cu E-on ,..
Se aduce în discuție problema mirosului insuportabil de la fermele de porci,.. de pe raza
localității.
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
CADAR PAVEL

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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