CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 19.02.2018
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. 30/08.02.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
19.02.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.30/08.02.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 09.01. 2017.
2.Proiect de hotărâre”Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe începând cu
luna Februarie 2018 -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrului Agricol pentru semestrul II al
anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău,cu
modificările și completările ulterioare- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ’’Asociaţiei de Dezvoltare Itercomunitară
Bacău-ADIB”.
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.Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei conform prevederilor Legii 188/1999
privind ”Statutul funcționarilor publici”,cu modificările și completările ulterioare și H.G nr.611/2008”Privind
aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici”,cu modificările și completările ulterioare.
8.Diverse probleme.
Ordinea de zi din Dispoziția nr.30/08.02.2018 se suplimentează cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. proiect de hotarare ” Privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul 2018” - proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
2. proiect de hotarare Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU- proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3. proiect de hotarare” Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.proiect de hotarare”Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru
obiectivul de
investiții
„CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE MEDICINA DENTARA SI FARMACIE IN
COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU” - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5.proiect de hotarare ”Privind analizarea şi aprobarea bugetului local pe anul 2018” ” - 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 19.02 .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
09.01.2018 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de materialele
discutate in cadrul ședinței ordinare din 19.02. 2018)….se intrebă dacă sunt obiecțiuni .
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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 alegerii președintelui de ședință pe o
perioadă de trei ședințe începând cu luna Februarie 2018 proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.476/22.01.2018 prin care se arată
necesitatea ,oportunitatea si legalitatea adoptării unei hotărâri in sedința din luna februarie cu privire la aprobarea
alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe începând cu luna februarie 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 hotarare.
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 analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrului
Agricol pentru semestrul II al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități -proiect iniţiat
de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.40/04.01.2017;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.477/22.01.2018 prin care se arată necesitatea,oportunitatea
legalitatea si urgența adoptării unei hotărâri cu privire la analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrului
Agricol pentru semestrul II al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
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 Master Planului în sectorul de apă și apă uzată
din județul Bacău,cu modificările și completările ulterioare”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Adresa ADIB Bacău(cu documentația aferentă -Master Planul),nr.09/10.01.2018,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 217/11.01.2018,respectiv adresa Consiliului Județean Bacău nr.
567/09.01.2018,raportul compartimentului de resort nr. 217/11.01.2018,aprobat de către primarul
comunei,Hotărârea Consiliului Local comuna Cleja,județul Bacău nr.1/27.01.2015/anexa aferentă privind
aprobarea ”Master Planului actualizat –extindere și reabilitarea infrasctructurii de apă și apă uzată în județul
Bacău și adresa ADIB nr.36/16.01.2017,înregistrată la primăria Cleja sub nr.384/16.01.2018;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.478/22.01.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind” Master Planului în sectorul de apă și apă uzată
din județul Bacău,cu modificările și completările ulterioare;
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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 ADIB Bacău - Adresa ADIB Bacău(cu
documentația aferentă -Master Planul),nr.09/10.01.2018,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.
217/11.01.2018,respectiv adresa Consiliului Județean Bacău nr. 567/09.01.2018 ,documentație care consituie anexă
la hotărârea Consiliului Local.
Dl primar – avem 5 milioane de euro pentru acest proiect ,avem 27 Km de canalizare,apă avem aproape în toată
comuna,..mai facem extindere,...aduce la cunoștință zonele în care se va face extindere
,...Lalelelor,Rozelor,Speranței,Măceșului,Stejarului ,....Somușca Berzei,Nucilor ...sunt probleme cu apă în timpul
verii.
Dl consilier Doboș G.- pe Aleea Sf Marcu nu este apă în totalitate,.....la mine în zonă nu este apă și nici gaz,.....
Dl primar vom încerca să includem toată zona,... pentru a acoperi toată zona este nevoie de 40 km.
Este un proiect pe fonduri europene ,trebuie implementat acest proiect și după se vor face alte proiecte,.....ințial
Somușca nu era cuprinsă ,..dar am zis că nu se poate,...
Stația de epurare va fi undeva înspre gară.
Dl consilier Doboș - va trebuie să se ia măsuri ca impozitarea să se facă în funcție de accesul populației la
utilități,..cei care au acces la utilități să plătească mai mult ,..
Dl primar –dacă există temei legal pentru așa ceva,....
Dl consilier Voidoc A. odată cu apa nu se putea executa și canalizarea?
Sunt lucrări diferite,complexități diferite,....vom face și alte proiecte ,..nu ne oprim cu investițiile.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexa aferentă, (Master Planul transmis de ADIB adresa ,nr.09/10.01.2018,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 217/11.01.2018 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 cotizaţiei anuale la patrimoniul
’’Asociaţiei de Dezvoltare Itercomunitară Bacău-ADIB”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-adresele ADIB Bacău nr.09/10.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr.217/11.01.2018,respectiv
nr.36/16.01.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr.384/16.01.2018,referatul structurii de resort
nr.217/11.01.2018, aprobat de către primar, expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau
nr.479/22.01.2018 prin care se arată necesitatea oportunitatea și legalitatea adoptarii unei hotărâri privind
aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ’’Asociaţiei de Dezvoltare Itercomunitară Bacău-ADIB” în cuantum de
1000 lei,ca urmare a documentaţiei înaintate de ADIB.
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.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare,se supune la vot, acesta este aprobat, pe
articole,cu un cvorum de 15 voturi “pentru” de către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și
redactată.
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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. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-Adresele ADIS Bacău(cu documentația aferentă),nr. 2796/20.12.2017,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău
sub
nr.
9437/21.12.2017,respectiv
nr.162/23.01.2018,înregistrată
la
primăria
Cleja
sub
nr.576/25.01.2018,rapoartele compartimentului de resort nr. 9481/21.12.2017,aprobat de către primarul
comunei,respectiv nr. 576/25.01.2018 ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.642/30.01.2018 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”
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.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este ”aprobat”, pe articole ,cu
un cvorum de 13 voturi ”pentru” 1 voturi “împotrivă”(dl consilier Hoborici Valentin și 1 voturi ”abțineri”(dl
consilier Varga Ionel) ,de catre dnii consilieri prezenti ,în forma prezentată și redactată.
6.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul
2018” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:- -raportul/anexa aferentă intocmită de către personalul aferent
compartimentelor de resort ..din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.929/12.02.2018,cu privire la
inventarierea masei impozabile pentru anul 2018,aprobat de către primar,referatul nr.985/15.02.2018,aprobat de
către primar;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.986/15.02.2017 prin care se arata necesitatea
oportunitatea ,legalitatea adoptării unei hotărâri privind inventarierea masei impozabile pentru anul 2018 în cadrul
sedinței din luna februarie 2018 ;
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 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 Bacau si compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate
duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect
7.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiții REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDEȚUL BACĂU” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Referatul structurii de resort nr 1011/15.02.2018,prin care se propune aprobarea Devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.1 CLEJA
COMUNA CLEJA JUDEȚUL BACĂU”,aprobat de către ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1012/15.02.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea Devizului General
actualizat pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.1 CLEJA
COMUNA CLEJA JUDEȚUL BACĂU” ;
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
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Dl primar:aceste proiecte s-au făcut la ugență,trebuie să fie finalizate,apar mișcări de sume dintre capitole,nu sunt
de fond.
Dl consilier Doboș ce diferențe sunt ?
Dna contabil- s-au actualizat sumele pe capitole.
Dl primar – suntem în procedură pentru licitații
Dl consilier Voidoc – sunt firme?
Dl primar în 6 luni ar trebui finalizate lucrările pentru dispensar.
Dna contabil totul se desfășoară electronic
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 12 voturi “pentru” și 3 voturi
”abțineri”(dnii consilieri Hoborici V,Varga I.și Joca I.) 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.
8.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiții REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDEȚUL BACĂU” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Referatul structurii de resort 1013/15.02.2018,prin care se propune aprobarea Devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU”,aprobat de către ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1014/15.02.2018 prin care se arată necesitatea,oportunitatea
,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de
investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”
;
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotarare.
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 11 voturi “pentru” și 4 voturi
”abțineri”(dnii consilieri Hoborici V,Varga I., Joca I.Salca A) 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.
9.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.”
Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiții „CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE MEDICINA DENTARA SI
FARMACIE IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU”
” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Referatul structurii de resort nr 1015/15.02.2018,prin care se propune aprobarea Devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiții„CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI
FARMACIE IN COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”,aprobat de către ordonatorul de credite
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1016/15.02.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea Devizului General
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actualizat pentru obiectivul de investiții„CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, CABINET DE MEDICINĂ
DENTARĂ ȘI FARMACIE ÎN COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”,în cadrul sedinței Consiliului Local din
19.02.2018.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă daca sunt amendamente la 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 13 voturi “pentru” și 2 voturi
”abțineri”(dnii consilieri Hoborici V, Joca I.) de către dnii consilieri prezenți, in forma prezentată și redactată.
10.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare.” Privind analizarea şi aprobarea bugetului local pe anul 2018”
-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1053,1054,1055 din
19.02.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
-adresele
Agenției
Naționale
de
Administrare
Fiscală
nr.111/10.01.2018,
nr
144/31.01.2018,546/23.01.2018,118/16.01.2018,înregistrate la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.342/15.02.2018
nr.769/05.02.2018,546/23.01.2018,adresa Consiliului Județean Bacău nr.3093/16.02.2018,înregistrată la primăria
Cleja sub nr. 1047/16.02.2018.
-referatul și anexa aferentă intocmită de către dna Iștoc Alina Lenuța Șef Birou financiar contabil ,..din cadrul
aparatului de specialitate al primarului nr.1048/16.02.2018,cu privire la bugetul local al comunei și repartizarea
sumelor de către ordonatorul de credite, expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau
nr.1049/16.02.2018 prin care se arata necesitatea oportunitatea și legalitatea adoptarii unei hotărâri privind
analizarea şi aprobarea bugetului local pe anul 2018 în cadrul sedintei din 19.02 2018 ;
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se intreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dna ec.Iștoc Alina -Șef Birou financiar contabil explică bugetulș respectiv lista de investiții.
Dl primar – dacă facem alimentare cu gaz ,..să beneficieze toți cetățenii,..La Șomușca nu avem nu avem licență
de furnizare,.....vor fi alocați bani ,ca să beneficieze toată lumea de gaz,.....dacă terminăm podurile facem
recalibrarea pârâului în anumite zone ,..unde se impune,...,trebuie să mai băgăm și tuburi pentru a nu se mai revărsa
apa ,...dacă vor rămâne bani vom face și supraveghere video.
Dl consilier Doboș - avem răspuns de Consiliul Județean pentru drumul județean?
Dl primar – am promisiuni că se va face,..
-avem în excedent 20 miliarde ,... vreau să facem un centru de zi ,...copiii care nu au posibilități
să iși facă temele,..vom extinde și programul cu o masă caldă pentru mai mulți copii,.....,va trebui să facem și niște
toalete acolo unde se impune ,......sunt deschis la propuneri din partea tuturor indiferent de culoarea politică,...rolul
nostru este să facem lucruri bune în comunitate ,.....
Se aduce în discuție problema unor drumuri de pamănt,...
Dl primar – mare parte sunt pe proprietățile cetățenilor,..este mai greu să intervii
Dna ec Iștoc Alina – au fost alocați bani în buget și pentru activitatea de audit,..suntem în ACOR ,...este mai
eficient să fie organizată activitatea de audit prin Asociație ,decât să avem angajat la primărie în acest
compartiment ,...am avut organizat concurs ....,dar nu s- ocupat postul,.. trebuie îndeplinite condiții de
studii,atestare,..prestări servicii pentru această activitate fără să fie prin Asociație ,..nu sunt permise în prezent în
lege,..
Dl primar – suma pretinsă pentru audit prin ACOR -Asociația Județeană Bacău este prea mare,... deocamdată
mai așteptăm,..... să mai vedem.
A fost comunicată de către ACOR –filiala județeană Bacău adresa nr. 11/05.02.2018,înregistrată la primăria
Cleja sub nr. 961/14.02.2018.
Dl consilier – echipa de fotbal,....
Dna ec Iștoc Alina ,...trebuie cerere de finanțare, trebuie să depună documente justificative pentru sume,.....nu se
pot deconta bani fără documente justificative.
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 către dnii consilieri
prezenți, in forma prezentată și redactată.
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Punctul de pe ordinea de zi :Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei conform
prevederilor Legii nr.188/1999 privind ” Statutul funcționarilor publici”,cu modificările și completările ulterioare și
H.G nr. 611/2008 ”privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici”,
cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici
Art. 106. - În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul general pentru:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice;
b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin
compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod
efectiv;
c) asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici care au obţinut
rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor
activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Art. 107. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează
de către evaluator.
(2) În sensul prezentei hotărâri, are calitatea de evaluator
d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiilor
Art. 110. - (1) Persoanele care au calitatea de evaluator potrivit art. 107 alin. (2) au obligaţia de a stabili
obiective individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul
profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public.
(2) Performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt evaluate pe baza criteriilor de
performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în funcţie de specificul activităţii
compartimentului în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea.
Art. 112. - (1) Criteriile de performanţă ale funcţionarilor publici sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 120.
(5) Funcţionarii publici evaluaţi direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, conform

art. 107 alin. (2) lit. d) şi e), nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii.
Legea
nr.
188/1999
privind
Statutul
funcţionarilor
publici
Art. 69. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se
face anual.
(2) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul
dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".
(4) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc
cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.
(5) Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după
consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate raportul de evaluare cu documentația aferentă(extras din Legea
188/1999,modificată și completată,H.G nr.611/2008 modificată și completată).

Raportul de evaluare ,a secretarului comunei; este însușit în unanimitate de catre dnii consilieri prezenți
,în forma prezentată și redactată.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local solicitarea dlui Ungureanu
Eugen,reprezentant al Televiziunii Exclusiv Tv Onești,nr.10/09.01.2018,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău.
Se trece la diverse:
Dl primar – aduce în discuție aspectul Case Tineretului ,.......putem accesa fonduri ,....trebuie
reabilitată,...
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Nemaifiind discuții ,in continuare dna 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

SECRETAR COMUNA

CONSILIER
STOLERU ANGELICA

Cons.Jur. BLEOJU ELENA

8

