CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 26.03.2018
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 dl consilier Benchea Francisc). Se
efectuează prezența dlor consilieri ,se declară legal constituită sedința Consiliului Local și se propune
începerea lucrărilor acesteia.
Prin dispoziția primarului nr. 58/19.03.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
26.03.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.58/19.03.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 19.02. 2018.
2.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat
în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat respectiv pentru punerea in executare a sentințelor
penale cu obligația de munca neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate
/condamnate -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Cleja,judeţul Bacău a
unor bunuri, având categoria de folosinţă terenuri extravilan,pajiști permanente,ca urmare a raportului nr.
1199/23.02.2018 - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire,
întreținere, înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja,
județul Bacău”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5. Proiect de hotărâre” Privind analizarea și aprobarea Fișei de fundamentare pentru ajustarea tarifului la
activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în comuna Cleja și Memoriului tehnic
justificativ pentru ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
6. Proiect de hotărâre” Privind aprobarera aderării comunei Cleja,județul Bacău la Societatea Națională de de
Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău ”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
7. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea ” Planului de acoperire și analiză a riscurilor” în comuna
Cleja,județul Bacău - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
8. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
salubrizare Bacău a orașului Comănești”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
9.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 26.03 .2018.
Supusă la vot ordinea de zi,cu modificările și completările ulterioare aceasta este aprobată în unanimitate
de voturi de catre dnii consilieri prezenti (14 voturi “pentru”).
În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri,procesul verbal a sedinței ordinare
din 19.02.2018 pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături
de materialele discutate in cadrul ședinței ordinare din 26.03. 2018)….se intrebă dacă sunt obiecțiuni .
Nefiind obiecțiuni se supune la vot procesul verbal ,mentionat mai sus si 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 planului de acţiuni sau de lucrări
de interes local, care va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat respectiv
pentru punerea in executare a sentințelor penale cu obligația de munca neremunerată în folosul
comunității pentru persoanele sancționate /condamnate proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
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Proiectul de hotarare are
avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
1952,1953,1954 din 26.03.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul structurii de resort nr.191/26.02.2018,aprobat de catre primar,
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,județul Bacău nr.1260/27.02.2018 prin care se arată
necesitatea, oportunitatea și legalitatea adoptarii unei hotărâri privind aprobarea planului de acţiuni sau
de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat
respectiv pentru punerea in executare a sentintelor penale cu obligatia de munca neremunerată în folosul
comunității pentru persoanele sancționate /condamnate,în cadrul ședinței din luna Martie 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.
Dl primar –susține proiectul de hotărâre,..în fiecare an se face planul ,o listă de lucrări care vor fi
executate de către beneficiarii venitului minim garantat,... respectiv pentru punerea in executare a
sentintelor penale cu obligatia de munca neremunerată în folosul comunității pentru persoanele
sancționate /condamnate.
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 14 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 atestarea apartenenţei la domeniul privat
al comunei Cleja,judeţul Bacău a unor bunuri, având categoria de folosinţă terenuri extravilan,pajiști
permanente,ca urmare a raportului nr. 1199/23.02.2018 -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1952,1953,1954
din 26.03.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
Raportul structurii de resort, întocmit de către dna Benchea Ileana ,consilier superior în cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr.1199/23.02.2018,cu documentația respectiv anexa aferentă,
referitor la introducerea în domeniul privat al comunei Cleja,judeţul Bacău a unor bunuri având categoria
de folosintă terenuri extravilan ,pajiști permanente, aprobat de catre primarul comunei;
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1261/27.02.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri cu privire la atestarea apartenenţei
la domeniul privat al comunei Cleja,judeţui Bacău a unor bunuri,având categoria de folosinţă terenuri
extravilan,pajiști permanente în cadrul sedinței din luna martie 2018 aşa cum au fost întocmite de către
personalul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al 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,..trebuie intabulată pajiștea ,..întocmit amenajamentul
pastoral,..și la anul trebuie scos la licitație pentru a fi atribuită pajiștea,..
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 prezenti, in 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.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea normelor referitoare la
îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere, înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea
faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are
avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
1952,1953,1954 din 26.03.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr.418/17.01.2018/anexa aferenta, aprobate de către ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.474/22.01.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind”aprobarea normelor
referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire ,întreținere,înfrumusețare, salubrizare ,precum și
stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”
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 ing. Benchea Valentina - A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
proiectul de hotarare cu documentația aferentă încă de la ședința anterioară
A fost publicat anunțul public de transparență,nr. 475/22.01.2018.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este aprobat, pe
articole ,respectiv anexa aferentă, cu un cvorum de 14 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 analizarea și aprobarea Fișei de
fundamentare pentru ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare în comuna Cleja și Memoriului tehnic justificativ pentru ajustarea tarifului la activitatea de
colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1952,1953,1954
din 26.03.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-Adresa S.C SOMA S.R.L Bacău (cu documentația aferentă – Fișa de fundamentare pentru ajustarea
tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în comuna și Memoriu
tehnic justificativ pentru ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna
Cleja,respectiv Notificarea Ministrului Finanșelor Publice –Agenția Națională pentru Achiziții
Publice),nr.1281/05.03.2018,înregistrată
la
primăria
Cleja,județul
Bacău
sub
nr.
1472/07.03.2018,raportul compartimentului de resort nr.1629/13.03.2018,aprobat de către primarul
comunei,;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.1637/13.03.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind analizarea și aprobarea
Fișei de fundamentare pentru ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor
menajere și similare în comuna Cleja și Memoriului tehnic justificativ pentru ajustarea tarifului la
activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja”;
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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 ,..S.C SOMA au transmis documentele aferente,...
fundamentate .
Dna ing.Benchea Valentina – consilier superior compartiment mediu- se va mări prețul la tonă.
Dl consilier Voidoc A – dacă se va mări prețul vom avea cu ce plăti,...putem susține?
Dl primar – se poate susține
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare,se supune la vot, acesta este aprobat, pe
articole,respectiv anexele aferente (Fișa de fundamentare pentru ajustarea tarifului la activitatea de
colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în comuna și Memoriu tehnic justificativ pentru
ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja, întocmite și
transmise de către S.C SOMA S.R.L Bacău prin adresa nr.1281/05.03.2018,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 1472/07.03.2018) cu un cvorum de 14 voturi “pentru” 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 aprobarera aderării comunei Cleja,județul
Bacău la Societatea Națională de de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău”-proiect iniţiat de
dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1952,1953,1954
din 26.03.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-Adresa Societății Naționale de Cruce Roșie din România –Filiala Bacău nr. 49/23.01.2018,înregistrată
la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 549/23.01.2018,referatul viceprimarului comunei
nr.1685/14.03.2018,aprobat de către primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacău nr.1709/14.03.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind aprobarera aderării
comunei Cleja,județul Bacău la Societatea Națională de de Cruce Roșie din România-Filiala Județului
Bacău.
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,...este necesară aderarea comunei la Crucea Roșie
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare,se supune la vot , acesta este ”aprobat”, pe
articole ,cu un cvorum de 14 voturi ”pentru” de catre 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 aprobarea ” Planului de acoperire și
analiză a riscurilor” în comuna Cleja,județul Bacău ” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1952,1953,1954
din 26.03.2018
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Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr.1692/14.03.2018,cu anexa aferentă(Planul de acoperire și analiză a riscurilor în comuna Cleja,județul
Bacău,nr.1687/14.03.2018), aprobat de către ordonatorul de credite
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.1710/14.03.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotarari Privind aprobarea ” Planului de
acoperire și analiză a riscurilor” în comuna Cleja,județul Bacău “cu anexa aferentă;
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.
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, acesta este aprobat, pe articole respectiv anexa
aferentă,parte integrantă din hotărâre,cu un cvorum de 14 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.
7.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre.” Privind aprobarea excluderii din Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău a orașului Comănești” -proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
Proiectul de hotarare are
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
1952,1953,1954 din 26.03.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
-Adresa ADIS Bacău nr.577/07.03.2018,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.
1544/09.03.2018,adresa orașului Comănești,Hotărârea Consiliului Local al Orașului Comănești
nr.3/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii
serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău;
-referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
nr.1567/12.03.2018,aprobat de către ordonatorul de credite,expunerea de motive primarului comunei
Cleja,județul Bacău ,nr.1769/16.03.2018 prin care se arată necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența
adoptării unei hotărâri privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
salubrizare Bacău a orașului Comănești.
A fost pusă la dispoziția comisiilor de specialite și adresa ADIS nr.745/21.03.2018,înregistrată la
primăria Cleja sub nr. 1913/21.03.2018.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotarare cu documentația aferentă.
Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl primar –orașul Comănești a avut un proiect,...explică situația,..nu vor să plătească la număr de
persoane ci la cantitatea de deșeuri.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre,se supune la vot, acesta este aprobat, pe articole
,cu un cvorum de 0 voturi “pentru” ,0 voturi ”abțineri” și 14 voturi ”împotrivă” de către dnii
consilieri prezenți, in forma prezentată și redactată.
Pe cale de consecință hotărârea nu a fost adoptată.
Se va comunica răspuns în acest sens ADIS Bacău.
Se trece la diverse:
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local adresa Direcției Sanitare
Veterinare pentru siguranța alimentelor Bacău ,nr.3143/12.02.2018,înregistrată la primăria Cleja,județul
Bacău sub nr. 950/13.02.2018,referitoare la gestionarea câinilor fără stăpâni,respectiv referatul
compartimentului de resort –compartiment mediu ,nr.1639/13.03.2018.
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A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local -adresa Asociației Sportive
”Aripile Cleja”,înregistrată la primăria Cleja sub nr. 1113/20.02.2018,cu documentația aferentă respectiv:
Proiect de finanțare pentru Asociția Sportivă”Aripile Cleja în sezonul 2017-2018(retur și sezonul 20182019(tur),Anexa bugetul necesar atingerii obiectivelor propuse,extras Registrul –jurnal de încasări și plăți
pg.22,23,25,Certificat de înregistrare fiscală,Certificat identitate sportivă,Act adițional nr.2/24.03.2017 la
contractul de societate al Asociației Sportive”Aripile Cleja”.
Sunt o serie de discuții:dl consilier Doboș G- nu mai sunt copii din Cleja ,care să fie selectați ,..care să
fie interesați să joace fotbal,.. nu sunt antrenori,..dl consilier Joca Ion-cred că dl consilier Doboș G ar fi
foarte bun de antrenor ,..se pricepe foarte bine,...dl consilier Voidoc A.- Biliboc este mort
Dl primar – propune începerea ședinței mai târziu ora 10-11.
Sunt discuții pe această temă dar nu se stabilește/hotărăște nimic în acest sens.
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
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