CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDEȚUL BACĂU
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 09.08.2018

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. 141/01.08.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
09.08.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.141/01.08.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 17.07. 2018.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe ”-proiect iniţiat
de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,județul Bacău pe anul 2018,ca urmare a
referatului compartimentului de resort nr. 4719/23.07.2018-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre”Privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului II 2018”-proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea criteriilor,procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării funcției de
administrator public , comuna Cleja,judetul Bacău,precum și a contractului de management”-proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar.
6.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea demersurilor întocmire documentație de actualizare al Planului Urbanistic
General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local aferent acestuia”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
7.Diverse probleme.
Ordinea de zi din Dispoziția Primarului nr.141/01.08.2018 se suplimentează cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. proiect de hotărâre ” 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 - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
2. proiect de hotărâre” Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal- Zonă Centrală și a Regulamentului local
aferent acestuia ,sat Cleja ,comuna Cleja Județul Bacău - 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 ,în ședința
Consiliului Local din 09.08 .2018.
Supusă la vot ordinea de zi cu suplimentarea menționată mai sus , aceasta este aprobată în unanimitate de voturi de
către dnii consilieri prezenți (15 voturi “pentru”).
În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare din
17.07.2018,pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de materialele
discutate in cadrul ședinței ordinare din 09.08. 2018)….se intrebă dacă sunt obiecțiuni .
Nefiind obiecțiuni se supune la vot procesul verbal ,menționat mai sus și acesta este aprobat cu un numar de
15 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți.
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre” Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o
perioadă de trei ședințe - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. nr.5432,5433,5434 din
09.08.2018
Propunerea privind desemnarea dlui Cadar Pavel ,președinte de ședință pe o perioadă de trei ședințe a fost
acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului Local din 17.07 2018
Proiectul de hotarare are anexat:
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- expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.4731/23.07.2018 prin care se arată
necesitatea ,oportunitatea si legalitatea adoptării unei hotărâri in sedința din luna august cu privire la aprobarea
alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu documentația
aferentă.
Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl primar –susține proiectul de hotărâre.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre,se supune la vot, acesta este aprobat, pe articole ,cu un
cvorum de 15 voturi “pentru”,de catre dnii consilieri prezenți.
Primarul comunei Cleja,județul Bacău și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate duc
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre” Privind rectificarea
bugetului local ,comuna
Cleja,judetul Bacău pe anul 2018,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.4719/23.07.2018-proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 5432,5433,5434 din
09.08.2018.
Proiectul de hotărâre are anexat:
- Referatul intocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ,nr 4719/23.07.2018 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Cleja, aprobat
de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.4732/23.07.2018 prin care se arată necesitatea,oportunitatea
si urgența adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea rectificării bugetului local,comuna Cleja,judetul Bacău în
cadrul sedinței Consiliului Local așa cum au fost intocmite de catre 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 hotărâre.
Dl primar –susține proiectul de hotărâre.
Dna ec Iștoc A.-șef Birou Financiar Conbilitate,..- a fost aprobat la ședința anterioară fondul de rezervă
,pentru a se putea face cheltuielile aferente trebuie hotărâre de aprobare.
Dl primar- după cum știți au fost inundații, a fost o comisie pentru evaluarea pagubelor – nu știu dacă/când se
vor primi bani de la Guvern și câți,...până atunci noi a trebuit să facem lucrările aferente, deocamdată trebuie să
alocăm noi bani,....
Dna viceprimar- s-au făcut unele lucrări ,...sunt procese verbale,..ca urmare a acestor lucrări,..
Dl consilier Voidoc – ați luat în calcul și la mine în zonă ?,...dacă nu era gabionul făcut de mine intra apa,..
Dl primar – mai este puțin și încep lucrările la poduri,...sunt multe probleme de rezolvat.
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 Bacău si compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate duc
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
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3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului local la
finele trimestrului II 2018”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 5432,5433,5434 din
09.08.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
-referatul(cu documentația aferentă) Biroului financiar contabil ,..din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr.4668/20.07.2018,aprobat de catre ordonatorul de credite, expunerea de motive a primarului comunei
Cleja,judetul Bacau nr.4733/23.07.2018 prin care se arată necesitatea, oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii
unei hotărâri privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului local la finele trimestrului II 2018 în cadrul
sedintei Consiliului Local aşa cum au fost întocmite de către structura de resort din cadrul aparatului de specialitate
a 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 hotărâre.
Dl primar susține proiectul de hotărâre.
Dna ec Iștoc A.-șef Birou Financiar Conbilitate- au fost alocați bani pentru o serie de lucrări /investiții
asfaltare,închiriere utilaje,tuburi,coșuri stradale pentru gunoi ,balast +nisip amenajare borduri,lamă buldo,sevice
dacia lodgy,camion ,combustibil,dotări ISU,5cabine toalete vidanjabile,documentații/avize,verificatori proiecte
PUG,PUZ,PNDL(poduri,gradinița 1,grădinița 2,dispensar)extindere rețea gaz,.....toate cheltuielile se regăsesc în
documentația anexa parte integrantă din Hotărâre
Nemaifiind 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 prezenți, în 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 criteriilor,procedurilor și atribuțiilor
specifice ocupării funcției de administrator public , comuna Cleja,judetul Bacău,precum și a contractului de
management”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 5432,5433,5434 din
09.08.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.4884/27.07.2018 prin care se arată necesitatea
,urgența , oportunitatea și legalitatea adoptării unei hotărâri ,respectiv anexele aferente Privind aprobarea
criteriilor,procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării funcției de administrator public ,din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comuna Cleja,judetul Bacău,precum și a contractului de management.
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 hotărâre.
Dl primar -susține proiectul de hotărâre,..la ora actuală plătim consultanță proiecte,..vrem să angajăm un
administrator
care
se
va
ocupa
direct
,gestiona
și
compartimentul
dezvoltare
locală,strategie,programe,managementul proiectelor,...avem nevoie de o persoană pregătită,....avem multe proiecte
în derulare pe care trebuie să le ducem la capăt,....
Dl consilier Doboș G –facem economie la buget?
Dl primar – facem,..
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Dl consilier Voidoc A –cât ia acuma managerul de proiecte?
Dl primar – 5 mii
Dl consilier Joca I- trebuie o persoană pregătită,...sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana
care va veni,.....se va organiza concurs,..
Dl consilier Cadar P – președinte de ședință susține și el ideia de a veni o persoană,..care să indeplinească
criteriile,...
Dl consilier Doboș - aveți în vedere o persoană,...
Dl primar – avem ,..dar nu poți preveziona,...va fi un concurs organizat ,conform prevederilor legale ,..,participă
cine îndeplinește criteriile,...
Se întreabă cât este salariul ?
Conform legii limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ –teritoriale,iar
limita maximă este indemnizația viceprimarului
Dl consilier Sabău – sper că o să avem și rezultate,.....
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexele aferente ,parte integrantă din hotărâre, cu un cvorum de 14 voturi “pentru” și 1 vot
”abținere”,dl consilier Voidoc Andrei de catre dnii consilieri prezenți, în forma prezentată și redactată.
Dl primar- de ce vă abțineți de vot dl consilier?
Dl consilier Voidoc A. – este punctul meu de vedere.
Primarul comunei Cleja,județul 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 demersurilor întocmire documentație de
actualizare al Planului Urbanistic General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local aferent
acestuia”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 5432,5433,5434 din
09.08.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
Referatul compartimentului urbanism,nr.5083/31.07.2018,aprobat de către primarul comunei Cleja,județul
Bacău ,prin care se propune aprobarea demersurilor întocmire documentație de actualizare al Planului Urbanistic
General al comunei Cleja,județul Bacău,aprobat de către primar;
Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.5096/31.07.2018 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri” Privind aprobarea
demersurilor întocmire
documentație de actualizare al Planului Urbanistic General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului
local aferent acestuia în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din luna august 2018.
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 hotărâre.
Dl primar- susține proiectul de hotărâre ,....a mai fost discutat dar trebuie și o hotărâre,..
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole , cu un
cvorum de 15 voturi “pentru” de catre dnii consilieri prezenți, în forma prezentată și redactată.
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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.
6.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” 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”
”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 5432,5433,5234 din
09.08.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
-referatul compartimentului urbanism,nr.5243/03.08.2018,aprobat de către primarul comunei Cleja,județul Bacău;
-referatul intocmit de către dna Iștoc Alina Lenuța Șef Birou financiar contabil ,..din cadrul aparatului de
specialitate al primarului nr.5257/06.08.2018,cu privire la 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” ,aprobat de către ordonatorul
de credite,lista de investiții nr.5258/06.08.2018;
-referatul de aprobare al primarului ,în calitate de de inițiator al proiectului de hotărâre,nr.
5306/06.08.2018,Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.5307/06.08.2018 prin care se arată
necesitatea, oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri” 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 ”întocmire PUZ ,comuna Cleja,județul Bacău”,în cadrul
ședinței ordinare din 09.08. 2018.
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 hotărâre.
Dl primar -susține proiectul de hotărâre,...avem o sumă prinsă ,dar nu ne ajung banii ,..sunt multe avize ,se percep
taxe pe km,....am pus o sumă rotundă,..
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexa aferentă(lista de investiții nr. 5258/06.08.2018,întocmită de către compartimentul de
resort,aprobată de către ordonatorul de credite ),parte integrantă din hotărâre, cu un cvorum de 15 voturi
“pentru” de catre dnii consilieri prezenți, în 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.
7.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal- Zonă
Centrală și a Regulamentului local aferent acestuia ,sat Cleja ,comuna Cleja Județul Bacău” -proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 5432,5433,5434 din
09.08.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
-proiect nr.14/2018 Plan Urbanistic Zonal –Zonă Centrală și Regulamentul local aferent acestuia,sat Cleja,comuna
Cleja,județul Bacău,întocmit de către S.C LEF PROIECT S.R.L ;
-raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal,zonă centrală,pentru
ridicarea interdicției temporare de construire stabilită prin Planul Urbanistic General al comunei Cleja,județul
Bacău înregistrat sub nr.5185/01.08.2018 ,anexa nr.1 la prezenta hotărâre,parte integrantă din aceasta ;
- punctul de vedere al compartimentului urbanism Referitor la propunerile ”P.U.Z ZONA CENTRALĂ” pentru
ridicarea interdicției temporare de construire stabilită prin Planul Urbanistic General al comunei Cleja,județul
Bacău” înregistrat sub nr.5187/01.08.2018, anexa nr.2 la prezenta hotărâre,parte integrantă din aceasta;
- referatul compartimentului de resort nr.5337/06.08.2018,aprobat de către primarul comunei Cleja,județul Bacău;
-referatul de aprobare a primarului comunei Cleja,în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre
nr.5347/06.08.2018,expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.5348/06.08.2018 prin care se arată
necesitatea, oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri” Privind avizarea Planului Urbanistic
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Zonal- Zonă Centrală și a Regulamentului local aferent acestuia ,sat Cleja ,comuna Cleja Județul Bacău”,în cadrul
ședinței ordinare a Consiliului Local din luna august 2018.
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 hotărâre.
Dl primar -susține proiectul de hotărâre,.... trebuie acest PUZ avem interdicție pe zona centrală prin PUG
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexele aferente(,întocmite de către compartimentul de resort,aprobate de către ordonatorul de
credite,respectiv proiect nr.14/2018 Plan Urbanistic Zonal –Zonă Centrală și Regulamentul local aferent
acestuia,sat Cleja,comuna Cleja,județul Bacău,întocmit de către S.C LEF PROIECT S.R.L ),parte integrantă din
hotărâre, cu un cvorum de 15 voturi “pentru” de catre dnii consilieri prezenți, în 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.
Se trece la diverse:
Dl consilier Benchea Francisc- ați zis că s-a reparat asfaltul ,..trebuiau astupate toate găurile,.........
În legătură cu construcția podurilor – cei de la Romconstruc au o mulțime de lucrări,..nu au personal
suficient,...nu o să avem noi poduri prea curând,.....
Dl primar – când am scos lucrarea , a fost o licitație,....sunt în grafic,..avem de opținut avize ,...lucrarea va
fi făcută,.....
Dl consilier Cadar P- președinte de ședință – eu îl cunosc pe dl Panait din 87 ,..este o firmă serioasă cu
capacitate,.....
Dl Benchea Francisc și eu am lucrat la Romcronstruct – problema este că acuma au foarte multe lucrări
câștigate ,..și nu au destul personal ca să ducă lucrările la bun sfârșit,.. vom vedea,..
Dl primar – în legătură cu asfaltarea ,..când a fost făcută era bună ,..era în regulă,dar cu timpul se strică,..
Dl consilier Benchea Francisc- trebuiau făcute camerele de luat vederi,.. pentru a vea o evidență a mașinilor
de mare tonaj care tranzitează pe asfalt,..
Dl primar ,..sunt multe de făcut,..ne trebuie multe avize,..
Se pune în discuție faptul că au fost distrugeri ca urmare a ploiilor cazute în ultima perioadă,..
Dl consilier Hoborici V.- eu am soluția – la capăt ar trebui arat pe invers,..ați stricat șanțul la mine în zonă
la magazin și l-ați lăsat așa,...m-a costat în jur de 2000 lei,...
Dl primar – era o rigolă,...poate să facem grătare la poduri,...
Dl consilier Hoborici V. –trebuie să-și facă fiecare în dreptul său ,..nu trebuie să cheltuim banii aiurea,....cu
banii mai bine facem o porțiune de asfalt,...
Dl consilier Joca I.- în zona mea ar trebui intervenit ,..toată apa care vine de la biserică ,..se scurge la mine
în zonă,..
Dl primar- în timp trebuie să spargem și să punem un tub mare,...mai durează,...
Dl consilier Benchea Francisc – ați decolmatat pârâul ,..și s-a depus din nou,...
Dl primar- după ce vor fi finalizate podurile,..nu vor mai fi probleme,..
-o să avem și camere de luat vederi,..am pus afișe să nu se depoziteze gunoiul pe marginea
pârâului,... o să dăm și amenzi ,dacă este cazul,...sunt foarte mulți oameni plecați ,..nu are cine să facă curățenie în
drepul proprietăților,..
Dl consilier Voidoc A.-chiar dacă sunt plecați –fiecare trebuie să-și curățe zona,...
Dl consilier Ambăruș - drumul județean este distrus,..........
Dl consilier Benchea Francisc- la anul când se face bugetul – trebuie prevăzuți și bani pentru șanțuri
Dl consilier Doboș - trebuie întărit ,..s-a dus dealul ,..problemele sunt multe,..
Dl primar- avem un singur utilaj,..la Valea Mică ,...dl Varga I. a tăiat el iarba,.. tot ne rugăm de unul de
altul,..
Dl consilier Benchea Francisc – la unul trebuie luată o mașină,...
Dl primar – se va monta la buldo,..au fost cetățeni care au solicitat ca pe zona Berței să fie făcută o rigolă,...
Dl consilier Hoborici V.- cunosc zona foarte bine din copilărie ,..drumul a fost mai jos,..între timp s- a
mutat mai la deal,..dacă este rigolă ,..nu se mai poate intra în drum,..
Dl primar- Duminică, după cum știți este organizată ziua comunei,..cine vrea să participe,..
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Nemaifiind discuții ,in continuare dl 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 interesați în dosarul cu procese verbale din
incinta primăriei,constituit ca urmare a aplicarii Legii transparenței decizionale si va fi transmis pentru publicare
pe site-ul primăriei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
CADAR PAVEL

SECRETAR COMUNĂ
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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