CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 16.05.2018
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. 92/11.05.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
16.03.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.92/11.05.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 27.04. 2018.
2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din 09.05. 2018.
3.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe
începând cu cu luna Mai 2018-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind apobarea contributiei Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacău la
finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicapproiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare
intercomunitară de utilitate publică "SIRET - GAZ"- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
6. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea și insușirea Raportului de evaluare nr.10/19.04.2018, întocmit de
ing.Laurentiu AGACHI, evaluator autorizat ANEVAR, legitimatia nr. 10034/2018 si inregistrat cu
nr.2579/25.04.2018 la Primaria Comuei Cleja, pentru suprafaţa totala de 1330 mp, constituită din două loturi
alăturate (alipite în fapt și nu în act), situate in satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău - proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
7. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea cumpărării terenului în suprafată totală de 1330 mp,respectiv 703
mp.,nr.cadastral 61943 și 627 m.p,nr.cadastral 60216 și analizarea ,aprobarea/completarea listei obiectivelor
de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 68000 lei din
excedentul bugetar ,pe anul 2017 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare pentru obiectivul de investiții ” Achiziție teren comuna Cleja,județul Bacău și cheltuieli
notariale”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
8.Diverse probleme.
Ordinea de zi din Dispoziția nr.92/11.05.2018 se suplimentează cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. proiect de hotarare ” Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja,județul Bacău a
unor a unor bunuri/rețele alimentare cu apă,comuna Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de
specialitate nr.2936/11.05.2018- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
2. proiect 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 40000 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” - 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 16.05 .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 al şedinţei
extraordinare din 27.04. 2018,respectiv a procesului verbal al şedinţei de îndată din 09.05. 2018,pentru
studiu,(acestea fiind comunicate comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de materialele
discutate in cadrul ședinței ordinare din 16.05. 2018)….se intrebă dacă sunt obiecțiuni .
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Nefiind obiecțiuni se supun la vot procesele verbale ,mentionate mai sus si acestea sunt aprobate cu
un numar de 15 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți.
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință
pe o perioadă de trei ședințe începând cu luna Mai 2018 - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 3045,3046,3047
din 16.05.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.2893/11.05.2018 prin care se arată
necesitatea ,oportunitatea si legalitatea adoptării unei hotărâri in sedința din luna Mai cu privire la
aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe începând cu luna Mai 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
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
reglementează acest aspect.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind apobarea contributiei Consiliului Local
al comunei Cleja,judetul Bacau la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii
anuale pentru persoane cu handicap
-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are
avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
3045,3046,3047 din 16.05.2018.
Proiectul de hotărâre are anexat:
- Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr. 80/26.03.2018 respectiv 82/26.03.2018, referatul Serviciului
Public de Asistență socială,comuna Cleja,judetul Bacău,nr.331/10.04.2018,expunerea de motive a
primarului comunei Cleja,nr.2270/11.04.2018,prin care se arată necesitatea,oportunitatea,legalitatea și
urgența emiterii unei hotărâri privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Cleja,județul
Bacău la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu
handicap in ședința din luna Mai 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
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 hotarari cu respectarea normelor legale,care
reglementeaza acest aspect.
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3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutului
Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică "SIRET - GAZ"”-proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 3045,3046,3047
din 16.05.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Referatul viceprimarului comunei Cleja,județul Bacău nr .2896/11.05.2018,prin care se propune
aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică
"SIRET - GAZ" ,aprobat de către ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.2910/11.05.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea Actului
Constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică "SIRET - GAZ" ,în
cadrul sedinței Consiliului Local din 16.05.2018.
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,...fiecare comună își va face proiecte proprii,.. Cotizația anuală
va fi de 1.500 lei/an de membru;
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe
articole ,respectiv anexele aferente (Actul Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară
de utilitate publică "SIRET - GAZ" ) ,parte integrantă din prezenta 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 și insușirea Raportului de
evaluare nr.10/19.04.2018, întocmit de ing.Laurențiu AGACHI, evaluator autorizat ANEVAR,
legitimația nr. 10034/2018 și înregistrat cu nr.2579/25.04.2018 la Primaria Comunei Cleja, pentru
suprafaţa totala de 1330 mp, constituită din două loturi alăturate (alipite în fapt și nu în act), situate in
satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 3045,3046,3047
din 16.05.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Raportul de evaluare nr.10/19.04.2018, întocmit de ing.Laurentiu AGACHI, evaluator autorizat
ANEVAR, legitimatia nr. 10034/2018 și înregistrat cu nr.2579/25.04.2018 la Primaria Comunei Cleja,
pentru suprafaţa totala de 1330 mp, constituită din două loturi alăturate (alipite în fapt și nu în act),
situate in satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău;
Referatul structurii de resort nr 2908/11.05.2018,prin care se propune aprobarea și însușirea
Raportului de evaluare nr.10/19.04.2018, întocmit de ing.Laurentiu AGACHI, evaluator autorizat
ANEVAR, legitimatia nr. 10034/2018 si inregistrat cu nr.2579/25.04.2018 la Primaria Comunei Cleja,
pentru suprafaţa totala de 1330 mp, constituită din două loturi alăturate (alipite în fapt și nu în act),
situate in satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău aprobat de către ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.2915/11.05.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea și insușirea
Raportului de evaluare nr.10/19.04.2018, întocmit de ing.Laurențiu AGACHI, evaluator autorizat
ANEVAR, legitimatia nr. 10034/2018 si inregistrat cu nr.2579/25.04.2018 la Primaria Comunei Cleja,
pentru suprafaţa totala de 1330 mp, constituită din două loturi alăturate (alipite în fapt și nu în act),
situate in satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău în cadrul sedinței Consiliului Local din 16.05.2018.
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A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de hotărâre cu
documentația aferentă.
Se întreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl primar- susține proiectul de hotărâre ,..au fost inundații pe raza comunei,...avem nevoie de tăiere de
cot ,..lucrările nu se pot face decât pe proprietatea comunei,.....au fost făcute drumuri,...sunt multe
lucruri rezolvate,...
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare,se supune la vot, acesta este aprobat, pe
articole,respectiv anexa aferentă (Raportul de evaluare nr.10/19.04.2018, întocmit de ing.Laurentiu
AGACHI, evaluator autorizat ANEVAR, legitimatia nr. 10034/2018 si inregistrat cu nr.2579/25.04.2018
la Primaria Comunei Cleja, pentru suprafaţa totala de 1330 mp, constituită din două loturi alăturate
(alipite în fapt și nu în act), situate in satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacău),parte integrantă din
prezenta hotărâre, cu un cvorum de 12 voturi “pentru”și 3 voturi ”abțineri”(dl consilier Joca I,dl
consilier Hoborici V,dl consilier Varga I) de către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și
redactată.
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 cumpărării terenului în
suprafată totală de 1330 mp,respectiv 703 mp.,nr.cadastral 61943 și 627 m.p,nr.cadastral 60216 și
analizarea ,aprobarea/completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală de
la bugetul local și folosirea sumei de 68000 lei din excedentul bugetar al anului 2017 ,comuna
Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de
investiții ” Achiziție teren comuna Cleja,județul Bacău și cheltuieli notariale”-proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
Proiectul de hotărâre are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
3045,3046,3047 din 16.05.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul referatul comun(viceprimar,compartiment achiziții publice,respectiv administrarea domeniului
public și privat )nr.2924/11.05.2018,privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 1330 m.p
-referatul intocmit de către dna Iștoc Alina Lenuța Șef Birou financiar contabil ,..din cadrul
aparatului de specialitate al primarului nr.2905/11.05.2018,cu privire analizarea ,aprobarea/completarea
listei obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală de la bugetul local și folosirea sumei de
68000 lei din excedentul bugetar al anului 2017 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții ” Achiziție teren comuna Cleja,județul
Bacău și cheltuieli notariale”,aprobat de către ordonatorul de credite;
-Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.2916/11.05.2018 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri Privind aprobarea cumpărării terenului în
suprafată totală de 1330 mp,respectiv 703 mp.,nr.cadastral 61943 și 627 m.p,nr.cadastral 60216 și
analizarea ,aprobarea/completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală de
la bugetul local și folosirea sumei de 68000 lei din excedentul bugetar al anului 2017 ,comuna
Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de
investiții ” Achiziție teren comuna Cleja,județul Bacău și cheltuieli notariale”,în cadrul ședinței din data
de 16.05.2018.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local proiectul de hotărâre cu
documentația aferentă.
Se întreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl consilier Joca I. puteam să facem schimb de teren,de ce cheltuim banii din bugetul local,..
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Dl primar- susține proiectul de hotărâre,...ați fost primar 16 ani știți un teren de aceiași valoare pe care
îl are Consiliul Local în proprietate?,...am pus discuție problema de mai mult timp,....de ce nu ați venit
cu soluții,....
Modalitățile de a rezolva problema sunt cumpărare ,schimb ,dar pentru asta trebuie să ai teren de
aceiași valoare și acordul proprietarilor,Consiliu Local nu are în proprietate teren de aceiași valoare,..si o
altă variantă expropriere pentru utilitate publică,..o procedură anevoioasă ,...care în final duce tot la o
sumă de bani care trebuie să o achite Consiliul Local.Cel mai simplu și mai avantajos este
cupărarea,...nu este nici o șmecherie la mijloc,...
Luați niște bani de la bugetul local ,..în calitate de consilier,trebuie sa facem niște proiecte pentru
comunitatea locală,trebuie să votați ,..să vă asumați răspunderea,...,...nu puteți lua bani doar ca să
participați la ședință și să vă abțineți de la vot,...
Dl consilier Joca I. – nu puteți să ne obligați să votăm,..
Dl primar- de ce nu ați venit cu soluții?,.....este foarte ușor doar să spui,...
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este ”aprobat”, pe
articole ,respectiv anexa aferentă,parte integrantă din prezenta hotărâre,cu un cvorum de 12 voturi
”pentru” și 3 voturi ”abținere”(dl consilier Joca I.,dl consilier Hoborici V.,dl consilier Varga I.)de către
dnii consilieri prezenti ,în forma prezentată și redactată.
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.
6.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind atestarea apartenenței la domeniul
public al comunei Cleja,județul Bacău a unor a unor bunuri/rețele alimentare cu apă,comuna
Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de specialitate nr.2936/11.05.2018-proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
3045,3046,3047 din 16.05.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-raportul respectiv anexa aferentă intocmite de către dna Benchea Ileana ,consilier principal in cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr.2936/11.05.2018 referitor la aprobarea introducerii în
domeniul public al comunei a unor bunuri/ rețele alimentare cu apă,comuna Cleja,județul Bacău aprobat
de catre primarul comunei,
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr. 2937/11.05.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind atestarea la domeniul public
a unor bunuri/ rețele alimentare cu apă,comuna Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de specialitate
nr.2936/11.05.2018,în cadrul sedinței din luna Mai 2018 aşa cum au fost întocmite de către structura de
specialitate din cadrul aparatului primarului.
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,...toată rețeaua de alimentare cu apă nu a fost introdusă în
domeniul public până acum ,ea trebuie introdusă.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, acesta este aprobat, pe articole respectiv anexa
aferentă,parte integrantă din hotărâre,cu un cvorum de 15 voturi “pentru” de către dnii consilieri
prezenți, în 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.
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7.Se trece la prezentarea proiectului 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 40000 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” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
3045,3046,3047 din 16.05.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul compartimentului urbanism,nr.2957/14.05.2018,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.2964/14.05.2018,cu privire la folosirea sumei de 40000 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”
,aprobat de către ordonatorul de credite;
Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.2965/14.05.2018 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 40000 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 din data de 16.05.2018.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotărâre cu documentația aferentă.
Se intreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl primar –susține proiectul de hotărâre,...biblioteca este monument istoric deși în realitate ea nu prea
mai este,..de-a lungul timpului au mai fost făcute modificări,..dar pentru a se efectua procedura de
scoaterea acesteia din clasificația de monument istoric trebuie făcute multe demersuri,...se va face un
PUZ,..pentru a se putea construi în vecinătatea ei,....
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, acesta este aprobat, pe articole respectiv anexa
aferentă,parte integrantă din hotărâre,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.
Se trece la diverse:
Dl primar-trebuie să facem multe ,..cu ocazia zilelor tineretului,..s-au cumpărat coșuri,am cumpărat
cinci toalete,...dl consilier Doboș -trebuia ,era necesar,..,
Dl primar- la fântână trebuie amenajată, punem hidrofor,...se va amenaja ca să poată să bea lumea apă,..
Dl consilier Voidoc A.-președinte de ședință –aveți autogreder,...
Dl primar –da avem ,..s-au făcut unele lucrări,..
Dl consilier Benchea Francisc-face precizarea ca ar fi bine să se intervină în anumite zone,..
Dl primar – se pot face lucrările ,dar dacă sunt pe proprietatea cetățenilor va trebuie să se ia acordul
acestora,...cănd te apuci să faci lucrări unul vrea ceva ,..altul vrea alceva,..unii tractoriști au ieșit în drum
și strică drumul,..
Dl consilier Joca I-unii au profitat și au ieșit în afara proprietăților lor
Dl consilier Sabău A.- ar trebui o pubelă la Valea Mică –zona cimitir
Dl primar –deocamdată la primărie nu mai avem,..Soma este în procedura de licitație ,după finalizare
procedurii vom vedea,..salubrizarea va fi taxă specială și va ajunge la 9 lei de persoană ,..va fi o problemă
cu achitarea contravalorii,.......se putea achita doar din ce se încasează,..dacă nu se acoperă facturilor ,..vor
fi probleme,...
Probleme sunt în tot județul,..
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Dl consilier Joca I- dacă ne asociem,.de exemplu cu Faraoani și cumpărăm o mașină,....
Dl primar – nu se poate ,..suntem membri ADIS,..trebuie să ne supunem regulilor,..a încercat și
Comăneștiul,..s-au obținut bani prin fonduri europene
Dl consilier Benchea Francisc –ar trebui să vină un reprezentant de la ADIS,cineva iși dorește bani
grei de la noi,..este prea mult ,...sunt foarte multe persoane care nu au bani,..
Dl primar –sunt contracte făcute,..ce face toată țara ,vom face și noi,..
Dl consilier Joca I.-Romprest este foarte scump,..trebuie gasită altă soluție .
Dl consilier Doboș - am fost la meci,...bătaie de joc,..slab ,..ne facem de râs,..bani aruncați
degeaba,..,nu se merită banii dați,....
Dl consilier Benchea Francisc- ar trebui mai multă implicare,...
Dl primar- sunteți consilieri ,..luați decizii.
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.
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
VOIDOC ANDREI

SECRETAR COMUNĂ
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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