CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 09.01.2018
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.
Prin dispoziția primarului nr. 1/03.01.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
09.01.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.1/03.01.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 20.12. 2017.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului local,sursa
A,a deficitului secțiunii de dezvoltare,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.8/03.01.2018proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019, la nivelul
comunei Cleja, județul Bacău- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de
colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității
de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 de
comune limitrofe”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
5. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a
gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar
6. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 la patrimoniul „Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
7.Diverse probleme
Ordinea de zi din Dispoziția nr.1/03.01.2018 se suplimentează cu următorul proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre” Privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în sat Valea
Mică,comuna Cleja,județul Bacău,strada Principală,nr.1,identificat prin C.F 60309,spațiu în care a funcționat
Școala Gimnazială cu clasele I-IV,respectiv din spațiu destinat învățământului într-un spațiu dotat, care să
asigure desfășurarea unor activități culturale,educative,recreative și a altor evenimente,care să deservească
interesul comunității”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Având in vedere urgența , necesitatea ,legalitatea si oportunitatea proiectelor de hotărâre ,acestea constituind un
aport pentru dezvoltarea comunei., se propune adoptarea de urgență a hotărârilor mentionate mai sus ,in sedinta
Consiliului Local din 09.01.2018.
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 sedinței ordinare din
20.12.2017 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de materialele
discutate in cadrul ședinței ordinare din 09.01. 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 utilizării definitive din excedentul

bugetului local,sursa A,a deficitului secțiunii de dezvoltare,ca urmare a referatului compartimentului de
resort nr.8/03.01.2018-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 118,119,120 din
09.01.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
- Referatul întocmit de către dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ,nr 8/03.01.2018 cu privire la aprobarea utilizării definitive din excedentul bugetului
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local,sursa A,a deficitului secțiunii de dezvoltare,ca urmare a referatului compartimentului de resort
nr.8/03.01.2018, aprobat de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.16/03.01.2018 prin care se arată necesitatea,oportunitatea
,legalitatea si urgența adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea utilizării definitive din excedentul

bugetului local,sursa A,a deficitului secțiunii de dezvoltare,ca urmare a referatului compartimentului de
resort nr.8/03.01.2018 în cadrul sedinței din luna Ianuarie 2018 așa cum au fost întocmite de către structura de
specialitate din cadrul aparatului primarului.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotarare cu documentația
aferentă.
Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dna Iștoc A.aduce unele precizări cu privire la documentația/anexa aferentă hotărârii.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre,se supune la vot, acesta este aprobat, pe articole ,respectiv
anexa aferentă,parte integrantă din hotărâre,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
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care reglementeaza acest aspect.

2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru
anul 2018-2019, la nivelul comunei Cleja, județul Bacău-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 118,119,120 din
09.01.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
- AVIZUL CONFORM cu anexa aferentă transmis de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău ,nr.
12720/24/15.12.2017,înregistrat la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 9401/20.12.2017;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.9544/28.12.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind ”aprobarea organizării rețelei
școlare pentru anul 2018-2019,la nivelul comunei 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,se supune la vot, acesta este aprobat, pe articole ,respectiv
anexa aferentă,parte integrantă din hotărâre,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.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru

delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22
de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor
municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 118,119,120 din
09.01.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-Adresa ADIS Bacău(cu documentația aferentă),nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău
sub nr. 9437/21.12.2017,raportul compartimentului de resort nr. 9482/21.12.2017,aprobat de către primarul
comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.9580/29.12.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind”aprobarea Studiului de

oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în
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Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și
transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacăuși 22 de comune limitrofe”.
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.
Dna ing Benchea Alina Valentina –consilier superior compartiment mediu din cadrul aparatului de specialitate
aduce unele precizări cu privire la documentația transmisă de către ADIS Bacău -adresa nr.
2796/20.12.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.9437/21.12.2017,documentație care consituie
anexă la hotărârea Consiliului Local, care este parte integrantă din hotărârea adoptată de către Consiliului Local
comuna Cleja,județul Bacău în cadrul ședinței din data de 09.01.2018. Totodată este menționată și adresa ADIS
nr.33/08.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr. 123/09.01.2018.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexa aferentă, (Studiu transmis de către ADIS Bacău -adresa nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la
primăria Cleja,județul Bacău sub nr.9437/21.12.2017 anexă ,parte integrantă din hotărâre) , 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.
4.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului

de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul
Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 118,119,120 din 09.01.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-Adresa ADIS Bacău(cu documentația aferentă),nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la primăria

Cleja,județul Bacău sub nr. 9437/21.12.2017,raportul compartimentului de resort nr.
9484/21.12.2017,aprobat de către primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.9581/29.12.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri” privind aprobarea atribuirii și
încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de
deșeuri în Județul Bacău
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de hotarare cu
documentația aferentă.
Se întreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dna ing Benchea Alina Valentina –consilier superior compartiment mediu din cadrul aparatului de specialitate
aduce unele precizări cu privire la documentația transmisă de către ADIS Bacău -adresa nr.
2796/20.12.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.9437/21.12.2017,documentație care consituie
anexă la hotărârea Consiliului Local, care este parte integrantă din hotărârea adoptată de către Consiliului Local
comuna Cleja,județul Bacău în cadrul ședinței din data de 09.01.2018. Totodată este menționată și adresa ADIS
nr.33/08.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr. 123/09.01.2018.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare,se supune la vot, acesta este aprobat, pe articole
respectiv anexa( documentația transmisă de către ADIS Bacău -adresa nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la
primăria Cleja,județul Bacău sub nr.9437/21.12.2017 ) ,care face parte integrantă din Hotarare,cu un cvorum de
15 voturi “pentru” de către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și redactată.
Primarul comunei Cleja,judetul Bacău și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate duc la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
5.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018
la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”-proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 118,119,120 din
09.01.2018.
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Proiectul de hotarare are anexat:

-Adresa ADIS Bacău(cu documentația aferentă),nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 9437/21.12.2017,raportul compartimentului de resort nr.
9481/21.12.2017,aprobat de către primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.15.01.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind”aprobarea cuantumului
cotizaţiei pe anul 2018 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău”.
Se aduce la cunoștință că cuantumul cotizației este foarte mare față de anii precedenți și nu se justifică
o sumă așa de mare.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este ”aprobat”, pe
articole ,cu un cvorum de 15 voturi “împotrivă”,0 voturi ”pentru”și 0 voturi ”abțineri” ,de catre dnii
consilieri prezenti.
Pe cale de consecință nu a fost adoptată Hotărârea “Privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe
anul 2018 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
6.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind Privind aprobarea propunerii schimbării destinației
imobilului situat în sat Valea Mică,comuna Cleja,județul Bacău,strada Principală,nr.1,identificat prin C.F
60309,spațiu în care a funcționat Școala Gimnazială cu clasele I-IV,respectiv din spațiu destinat învățământului
într-un spațiu dotat, care să asigure desfășurarea unor activități culturale,educative,recreative și a altor
evenimente,care să deservească interesul comunității” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 118,119,120 din 09.01.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:-referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr. 114/08.01.2018,aprobat de către primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.115/08.01.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind” aprobarea propunerii schimbării destinației
imobilului situat în sat Valea Mică,comuna Cleja,județul Bacău,strada Principală,nr.1,identificat prin C.F
60309,spațiu în care a funcționat Școala Gimnazială cu clasele I-IV,respectiv din spațiu destinat învățământului
într-un spațiu dotat, care să asigure desfășurarea unor activități culturale,educative,recreative și a altor
evenimente,care să deservească interesul comunității.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, 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
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care reglementeaza acest aspect.
Se arată că se impune alegearea unui președinte pentru următoarele trei ședințe al Consiliului Local.Dl consilier
Doboș G propune pe dna consilier Stoleru Angelica,propunerea este însușită de către majoritatea dlor consilieri
prezenți.Pentru următoarele trei ședințe dna consilier Stoleru A va îndeplini atribuții de președinte ,conform
prevederilor legale care reglementează acest aspect.
Se trece la diverse:
Dl consilier Hoborici Valentin – după praznice sunt aruncate deșeurile menajere peste tot,.....ar trebui să fie
amplasate pubele pentru a se arunca resturile menajere ,... cei care închiriază spațiul , firma de catering ar trebui
să contribuie si ei la responsabilizarea cetățenilor ,......respectiv la depozitarea corespunzătoare a deșeurilor
menajere ,după ce sunt organizate asfel de evenimente.
Urmează o serie de discuții contradictorii pe această temă,......se arată că sunt ampasate pubele în zonă,..se vor
lua măsuri pentru evitarea aruncării deșeurilor menajere pe spațiul verde,șosea,....
Dl consilier Doboș G – ar trebui cumpărați niște saci de asfalt la rece pentru astuparea gropilor care s-au format
în carosabil,..
Dl – nu avem buget deocamdată,....dar vedem ce putem face,....
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Dl consilier Sabău – ar trebui amenajată o stație la europeană pentru a putea să stea în condiții corespunzătoare
elevii,cetățenii ,care fac naveta,..
Dl primar- ne trebuie tot felul de avize,..dar vedem,...
Dl consilier Joca I.- ar trebui totuși menținut contractul cu Soma pentru salubrizare,..au prețuri mai mici,...cei de
la Romprest percep tarife mai mari.
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 ,în dosarul comisiilor de specialitate si celor interesati in dosarul cu procese verbale din
incinta primăriei,constituit ca urmare a aplicarii Legii transparentei decizionale si va fi transmis pentru publicare
pe site-ul primariei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
VICEPRIMAR
LEGHEDE ANGELICA

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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