CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 17.07.2018
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 14 consilieri,lipsă dna viceprimar Leghede Angelica
(concediu de odihnă). Se efectuează prezența dlor consilieri ,se declară legal constituită sedința
Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia.
Prin dispoziția primarului nr. 129/06.07.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
17.07.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.129/06.07.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de
zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.06. 2018.
2.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local aferent acestuia -proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea organizării evenimentelor “Ziua Comunei Cleja”și ”Ziua
Tineretului”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2018,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.4191/05.07.2018"- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
5.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 ”întocmire PUZ ,comuna Cleja,județul Bacău”- proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
6.Diverse probleme.
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 17.07 .2018.
Supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată în unanimitate de
prezenti (14 voturi “pentru”).

voturi de catre dnii consilieri

În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare
din 28.06.2018,pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de
materialele discutate in cadrul ședinței ordinare din 17.07. 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 14 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți.
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local
aferent acestuia- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. nr
4508,4509,4510 din 17.07.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul compartimentului urbanism,nr.4187/05.07.2018,aprobat de către primarul comunei
Cleja,județul Bacău ,prin care se propune aprobarea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local aferent acestuia,H.C.L comuna Cleja nr
39/25.08.2008 ”Privind aprobarea Planului de Urbanism General și Regulamentului local de urbanism al
comunei Cleja,județul Bacău;
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Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.4194/05.07.2018 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri” Privind aprobarea inițierii demersurilor de
prelungire a termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cleja,județul Bacău și al
regulamentului local aferent acestuia în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din luna iulie 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
,cu un cvorum de 14 voturi “pentru”,de catre dnii consilieri prezenți.
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 aprobarea organizării evenimentelor
“Ziua Comunei Cleja”și ”Ziua Tineretului” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 4508,4509,4510
din 17.07.2018.
Proiectul de hotărâre are anexat:
Referatul viceprimarului comunei Cleja nr.4196/05.07.2018 referitor la organizarea evenimentelor
“Ziua Comunei Cleja și ”Ziua Tineretului”, aprobat de catre primarul comunei,programul privind
defășurarea evenimentului “Ziua Comunei Cleja”,respectiv programul privind desfășurarea evenimentului
Ziua Tineretului”anexa nr.1 și anexa nr.2 la hotărâre ,parte integrantă din aceasta.
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.4195/05.07.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea, urgența și legalitatea adoptarii unei hotărâri cu anexele aferente (programele )
privind aprobarea organizării evenimentelor “Ziua Comunei Cleja”și ”Ziua Tineretului”,în cadrul
sedintei din luna iulie 2018 și alocarea sumei totale de 20.000 lei din bugetul local în vederea desfășurării
evenimentelor.
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 anexele aferente,parte integrantă din hotărâre,cu un cvorum de 14 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.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind rectificarea
bugetului local ,comuna
Cleja,judetul Bacau pe anul 2018,ca urmare a referatului compartimentului de resort
nr.4191/05.07.2018”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 4508,4509,4510
din 17.07.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
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- Referatul intocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar Contabil ,….din cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr 4191/05.07.2018 cu privire la rectificarea bugetului local al
comunei Cleja, aprobat de catre ordonatorul de credite;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.4206/05.07.2018 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 ordinare din luna iulie 2018 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.
Dl primar –a fost un an capricios,..la calea ferată ,apa nu mai curge pe vad,.trebuie decolmatat pentru a
se scurge apa,..avem probleme în zona Toplița.
Dl consilier Hoborici – nu aveți cum să coborâți mai jos decât nivelul Siretului.
Dl primar –să facem o rigolă pe partea dreaptă a drumului ,au fost ploi mari,...
Dl consilier –Hoborici V.- trebuie lucrat la mentalitatea oamenilor ,să nu mai arunce gunoiul în rigole,..
D-l consilier Benchea Francisc – a-ți alintat oamenii ,..li s-au făcut șanțurile ,..trebuie să-și facă fiecare
șanțul ,..trebuie puși la treabă,..când spunea Joca sa-și facă curat în fața porții ,..imediat se conformau,..
Dl primar –indiferent ce ai face tot nu este bine,.....pentru a se evita scurgerile de apă pe șosea,.....
trebuie să montăm un tub de o 1000,....
Dl consilier Hoborici V.- trebuie un uluc suspendat,nu sepoate face șanț,..
Dl primar –au fost inundate fântânile,...le-am curățat,...am dus probe pentru laborator,....
Dl consilier Hoborici – nu au cum să iasă bune anelizele la apă atâta timp cât nu sunt și nu pot fi
respectate distanțele din sursele de apă potabilă și sursele de poluare,..
Dl consilier Joca I –singura fântână care corespundea apa era cea de la brutărie,..era la mare adâncime,...
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 14 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 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”
”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 4508,4509,4510
din 17.07.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
-referatul compartimentului urbanism,nr.3569/12.06.2018,aprobat de către primarul comunei Cleja,județul
Bacău;
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-referatul intocmit de către dna Iștoc Alina Lenuța Șef Birou financiar contabil ,..din cadrul aparatului
de specialitate al primarului nr.4199/05.07.2018,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 ” întocmire PUZ ,comuna Cleja,județul Bacău” ,aprobat de către
ordonatorul de credite,lista de investiții nr.4197/05.07.2018;
Expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.4207/05.07.2018 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 luna iulie 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,....nu ne-au ajuns banii ,..avem 6 hectare nu 5 cum estimasem
inițial ,..nu ne-au ajuns banii,....când se fac documentațiile se fac costurile în funcție de suprafață
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexa aferentă(lista de investiții nr. 4197/05.07.2018,întocmită de către compartimentul de
resort,aprobatșă de către ordonatorul de credite ),parte integrantă din hotărâre, cu un cvorum de 14 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 pune în discuție necesitatea desemnării unui nou președinte de ședință.
Dl consilier Hoborici V- îl propune pe dl consilier Cadar Pavel.În unanimitate se stabilește ca dl consilier
Cadar Pavel să fie președinte pentru următoarele trei ședințe.
Se trece la diverse:
Dl consilier Benchea Ștefan – ce facem cu camerele de luat vederi?....la Șomușca s-au produs
distrugeri la locul de joacă pentru copii,...trebuie să facem ceva,...nu putem să lasăm lucrurile așa,...
Dl primar – anul acesta se rezolvă ,avem multe de făcut ,...dar le rezolvăm pe toate,...pe rând.
Dl consilier Doboș G.,...poliția de ce nu intervine?
Dl primar –sunt puțini ,..au foarte multe probleme,.......
Dl consilier Cadar P- totuși fac controale,...ies în stradă ,..dau amenzi,...
Dl primar – aceste aspecte fac parte din activitatea lor legală,lucrează și împreună cu cei de la
circulație,.....
Urmează o serie de discuții referitoare la amplasarea camerelor de luat vederi pe raza localității,...
Dl primar – la after school am avut un incident ,..cu ajutorul camerelor am putut identifica persoana
care a făcut distrugerile și a fost pusă să plătească,..deci sunt folositoare ,...
Dl consilier Sabău A- terenul de sport de la Valea Mică trebuie curățat a crescut iarba,...poate îl
concesionăm cuiva , ..să curețe buruienile,...
Dl primar – este multă treabă ,... să ții comuna curată nu este un lucru simplu,.........trebuie colaborare și
implicare din partea tuturor autorități,cetățeni,....aștept implicare /colaborare din partea tuturor
,..consilieri,cetățeni,...
Dl consilier Sabău A – plătim impozite și taxe ,...dacă plătim toți ,..trebuie să beneficiem toți de
servicii,..
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Dl primar- banii care strâng din impozite și taxe nu sunt doar pentru indemnizațiile (primar,viceprimar
,consilieri) și salariile funcționarilor ,..se plătește iluminatul public,..proiecte /lucrări alimentare cu
apă,gaz,..întreținere/reparare drumuri,......pentru a funcționa trebuie să avem infrastructură ,personal
..,...oamenii trebuie informați corect ,....
Dl consilier Hoborici V – în Codul Civil se stipulează că fiecare cetățean trebuie să-și întrețină
corespunzător suprafața din fața proprietății,..art trebui ca noi să intervenim doar în fața proprietăților
părăsite ,care nu au proprietari ,....
Dl primar – facem acuma și după ce facem curat ,..o să luăm măsuri,... trebuie șă găsim
soluții,.....comuna se depopulează,sunt foarte multe case părăsite,..ar trebui ca fiecare să luăm câte o
stradă /zonă de care să ne ocupăm,....în timp o să le facem pe toate,..ne mai trebuiau 2 puncte pentru
proiectul aferent drumurilor,..de data asta nu ne-am încadrat,...
Dl consilier Joca I – la monument au crescut buruienile,trebuie curățat ,..când treceți pe la vale ,..să vă
opriți și pe la mine dl primar ,..5 minute ,să vedem împreună,..acolo în zonă inclusiv porțiunea în care se
scurge apa,..pe carosabil,...prin curți.
Dl consilier Doboș -constructorul la Bordaș a pus tubul în șanț și împiedică scurgerea apei,..
Dl primar – unde sunt străzile înguste nu se pot face rigole,..
Dl consilier Sabău A. – la Valea Mică cimitirul a devenit neîncăpător ,ar mai trebui teren ,ar trebui
vorbit cu cei care au teren în vecinătate,pentru a face un schimb,..eventual să li se dea o suprafață mai
mare,chiar și de 5 ori,.... pentru a ceda o porțiune de teren pentru extinderea cimitirului.,...
Dl primar – conform legii cimitirele nu aparțin bisericilor ,ci aparțin domeniului
public,...trebuie,trebuie identificat terenul și proprietarul ,......sunteți deacord să cumpărăm terenul?
Dl consilier Joca I – trebuie să cumpărăm,...
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 SEDINTA
CONSILIER
VOIDOC ANDREI

SECRETAR COMUNA
Cons.Jur. BLEOJU ELENA
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