CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU

PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 27.04.2018
Astăzi data de mai sus are loc sedința extraordinară a Consiliului Local Cleja, judetul
Bacău la care participă din totalul de 15 consilieri un număr de 14 consilieri (lipsă d-na consilier Leghede
Angelica). Se face prezența d-lor consilieri, se declară legal constituită sedința Consiliului Local și se propune
începerea lucrărilor acesteia.
Prin dispoziția primarului nr. 82/23.04.2018, s-a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară în
data de 27.04.2018, ora 9 00.
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local, nr.82/23.04.2018, cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 19.03.2018.
2.Proiect de hotarare « Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Cleja, judetul
Bacau a unor bunuri, avand categoria de folosinta drumuri si terenuri neproductive situate in intravilan si
extravilan, ca urmare a raportului de specialitate nr. 2495/23.04.2018- proiect initiat de dl Istoc Petru –primar.
3.Proiect de hotarare “Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si
reprezentare a UAT comuna Cleja, judetul Bacau in dosarele 10970/180/2017 si 11030/180/2017 aflate pe
rolul Judecatoriei Bacau” -proiect initiat de dl Istoc Petru –primar
4.Proiect de hotarare “Privind aprobarea folosirii sumei de 64.000 lei din excedentul bugetar, pe anul
2017, comuna Cleja, judetul Bacau, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare « instalare a
sistemelor de semnalizare si alarmare in caz de incendiu pentru cladirile unitati de invatamant din comuna
Cleja, judetul Bacau”,- proiect initiat de dl Istoc Petru –primar;
5.Proiect de hotarare “Privind aprobarea predarii obiectivului « Extindere retea apa strada Stadionului,
comuna Cleja, judetul Bacau”, - proiect initiat de dl Istoc Petru –primar.
6. Proiect de hotarare “Privind aprobarea sumei de 10.000 lei din excedentul bugetar, pe anul 2017,
comuna Cleja, judetul Bacau, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru parohia romano-catolica
din sat. Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau” - proiect initiat de dl Istoc Petru –primar;
7.Proiect de hotarare “Privind modificarea HCL nr. 86/20.12.2017, privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia « Construire teren de sport multifunctional in satul Cleja, strada Pietei,
comuna Cleja, judetul Bacau”, - proiect initiat de dl Istoc Petru –primar;;
8.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 27.04 .2018.
1.Se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare din 23.03.2018,
(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate al Consiliului local, alături de materialele discutate in cadrul
ședinței ordinare din 27.04. 2018);
se intrebă dacă sunt obiecțiuni.
Dl. consilier Hoborici V. este nemultumit ca a primit materialul prea tarziu, dl. Primar Istoc
Petru raspunde ca au nr. telefon de la Primarie si putea sa se informeze.
Se supune la vot procesul-verbal mentionat mai sus si acesta este aprobat cu un numar de 12
voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți; se abtin dl. Consilier Joca I. si dl. Consilier Hoborici V.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare “Privind atestarea apartenentei la domeniul public al
comunei Cleja, judetul Bacau a unor bunuri, avand categoria de folosinta drumuri si terenuri neproductive
situate in intravilan si extravilan “, ca urmare a raportului de specialitate nr. 2495/23.04.2018- proiect iniţiat de
dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele favorabile al comisiilor de
Cleja nr. 2612, 2613 si 2614/ 27.04.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
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-referatul structurii de resort nr.2495/23.04.2018, aprobat de catre primar,
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.2555/24.04.2018 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor bunuri,
având categoria de folosință drumuri si terenuri neproductive situate in intravilan si extravilan, în cadrul
sedintei din luna aprilie 2018 aşa cum au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cleja, judetul Bacau;
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 si specifica faptul ca este vorba de canalizare si retele de
apa, proiect realizat prin POIM. Pentru a se pune in executare proiectul, terenul ocupat de retele si cel pe care
se va amplasa statia de epurare trebuie sa faca parte din domeniul public al comunei si intabulat. Altfel nu se
poate emite autorizatie de construire.
dl. consilier Hoborici V. intreaba de un teren intravilan cu vie in suprafata de 1900mp;
secretar comuna delegat raspunde: nu avem asa ceva in material si il roaga sa verifice materialul
primit.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la vot, acesta este aprobat,
impreuna cu anexa aferentă, parte integrantă din hotărâre, cu un cvorum de 11 voturi “pentru”, in forma
prezentată și redactată; se abtin de la vot dl. Consilier Joca I., dl. Consilier Hoborici V. si dl. Consilier Varga I.
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.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare ”Privind aprobarea achiziționării de sevicii
juridice de consultanță, asistență și reprezentare a UAT comuna Cleja, județul Bacău în dosarele
10970/180/2017 și 11030/180/2017 aflate pe rolul Judecătoriei Bacău”,- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
Proiectul de hotarare are avizele favorabile al comisiilor de
nr. 2612, 2613 si 2614/ 27.04.2018.

specialitate ale Consiliului Local Cleja

Proiectul de hotarare are anexat:
-expunerea de motive al primarului comunei nr. 2486 din data de 23.04.2018, privind necesitatea
împuternicirii unui avocat pentru a reprezenta interesele UAT comuna Cleja în dosarele 10970/180/2017 și
11030/180/2017 aflate pe rolul Judecătoriei Bacău;
-raportul aparatului de specialitate al primarului nr.2485 din 23.04.2018, aprobat de primar.
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, aduce la cunostinta consilierilor despre cele doua
dosare aflate pe rolul Instantelor de judecata si care vizeaza probleme de fond funciar cu Lupu si Enescu; dl.
Primar Istoc P. -trebuie sa ne aparam pentru ca nu dispunem de teren. Comisia Locala de Fond funciar
Damienesti care a pus in posesia terenului pe d.na Lupu sa elibereze si titlul de proprietate.
dl. consilier Voidoc A. intreaba in ce zona cere teren, dl. Primar Istoc –nu stiu in ce zona, cere
teren neproductiv.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot, acesta este aprobat cu
un cvorum de 14 voturi “pentru”, de catre d-nii 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 ”Proiect de hotarare privind aprobarea folosirii sumei
de 64.000 lei din excedentul bugetar, pe anul 2017, comuna Cleja, judetul Bacau, ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare « instalare a sistemelor de semnalizare si alarmare in caz de incendiu
pentru cladirile unitati de invatamant din comuna Cleja, judetul Bacau”,- proiect initiat de dl Istoc Petru –
primar;
- proiectul de hotarare are rapoartele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Cleja nr. 2612, 2613 si 2614/ 27.04.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
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-referatul intocmit de catre Istoc Alina Lenuta Sef Birou-Financiar –Contabil, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, judetul Bacau, inregistrat sub nr. 2295/13.04.2018,
aprobat de catre Primar, cu documentația aferenta referitoare la folosirea sumei de 64.000 lei din excedentul
bugetar pe anul 2017, comuna Cleja, judetul Bacau, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor aferente obtinerii avizului de Securitate la incendiu pentru cladirile
unitatii de invatamant aferente obiectivului “ Instalare a sistemelor de semnalizare si alarmare in caz de
incendiu pentru cladirile unitati de invatamant din comuna Cleja, judetul Bacau”, aprobat de catre ordonatorul
de credite:
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.2556/24.04.2018, prin care se arata necesitatra,
oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea folosirii sumei de 64.000 lei din
excedentul bugetar pe anul 2017, comuna Cleja, judetul Bacau, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii
de dezvoltare in cadrul sedintei din 27.04.2018 conform documentatiei aferente, asa cum au fost intocmite de
catre structura de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, judetul Bacau
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; au fost intocmite documentatii pentru obtinerea avizelor
ISU pentru unitatile de invatamant din comuna; dl. Consilier Joca I.: de ce nu faceti demersuri pentru
obtinerea avizelor la toate unitatile de invatamant. Primar Istoc P. raspunde- unele au deja autorizatii ISU,
altele vor intra intr-un proces de modernizare.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot, acesta este aprobat, cu un
cvorum de 14 voturi “pentru” de catre d-nii 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.
5.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare. “Proiect de hotarare privind aprobarea predarii
obiectivului « Extindere retea apa strada Stadionului, comuna Cleja, judetul Bacau”, - proiect initiat de dl Istoc
Petru –primar
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 2612, 2613 si
2614/ 27.04.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
-referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu
nr.2493/23.04.2018, cu documentația aferenta (lista de inventariere bunuri de retur din domeniul public
inregistrata cu nr.2492/23.04.2018 in conformitate cu proiect nr. 03/2016 intocmit de SC Sphera Biroul de
Investitii si Consultanta SRL si proces verbal de receptie nr.1926/22.03.2018, respectiv caietul de sarcini
nr.2491/23.04.2018 care vor face parte integranta din hotarare), aprobat de catre primar:
-expunerea de motive al primarului comunei Cleja, judetul Bacau nr. 2544/24.04.2018, prin care se
arata necesitatea, oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari in sedinta din luna aprilie 2018 cu privire la
aprobarea predarii obiectivului “Extindere Retea apa strada Stadionului, sat.Cleja, com.Cleja, judetul Bacau”,
catre SC CRAB SA, a listei de inventariere si caietului de sarcini, H.C.L nr.40/19.12.2011 privind adoptarea
participarii comunei Cleja, judetul Bacau, in calitate de membru a A.D.I.B;
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; daca nu predam reteaua, nu poate fi exploatata.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărare, se supune la vot, acesta este aprobat, pe
articole, respectiv anexele aferente (caietul de sarcini si lista de inventariere bunuri de retur din domeniul
public) 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.
6.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare “Privind aprobarea sumei de 10.000 lei din
excedentul bugetar, pe anul 2017, comuna Cleja, judetul Bacau, privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru parohia romano-catolica din sat. Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau” - proiect initiat de
dl Istoc Petru –primar
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- proiectul de hotarare are rapoartele favorabile al comisiilor de
Local Cleja nr. 2612, 2613 si 2614/ 27.04.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:

specialitate ale Consiliului

- adresa nr.2271/11.04.2018 inaintata Institutiei Primarului comunei Cleja, judetul Bacau de catre
parohul bisericii romano-catolica Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau.
-referatul intocmit de catre ec. Istoc Lenuta- Alina, sef Birou-Financiar –contabil, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, judetul Bacau, inregistrat cu nr. 2494/23.04.2018,
aprobat de catre Primar, pentru folosirea sumei de 10.000 lei din excedentul bugetar pe anul 2017, comuna
Cleja, judetul Bacau, pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar, pentru parohia romano-catolica din satul
Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau aprobat de catre ordonatorul de credite.
-expunerea de motive a primarului comuna Cleja nr. 2557/24.04.2018, prin care se arata necesitatra,
oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea folosirii sumei de 10.000 lei din
excedentul bugetar pe anul 2017, comuna Cleja, judetul Bacau, ca forma de sprijin financiar pentru parohia
romano-catolica din satul Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau in cadrul sedintei din 27.04.2018;
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 primar- susține proiectul de hotărâre; dl.primar Istoc P. “curtea bisericii arata cum arata si se
doreste pavarea”; dl. Consilier Sabau A. “cu 10.000 lei nu se poate pava toata curtea, se va executa doar o
alee principala pana in fata bisericii”.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot, acesta este ”aprobat”, cu
un cvorum de 14 voturi ”pentru” de catre d-nii 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.
7.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare ”Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.
86/20.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia « Construire teren de sport
multifunctional in satul Cleja, strada Pietei, comuna Cleja, judetul Bacau”, -proiect initiat de dl. Primar Istoc P.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 2612, 2613
si 2614/ 27.04.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
- referatul inregistrat cu nr.2542/23.04.2018, prin care se solicita modificarea HCL NR. 86/20.12.2017,
avand la baza solicitarile de clarificari inregistrate la UAT Comuna CLEJA, ca urmare depunerii Cererii de
finantare nr. 10/2017, aprobat de primar.
-expunerea de motive al primarului comunei Cleja, judetul Bacau, prin care se arata necesitatea,
oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari in sedinta din luna aprilie 2018 cu privire la modificarea H.C.L.
nr. 86 din 20.12.2017 de aprobare a indicatori tehnico-economici pentru investiţia: ” CONSTRUIRE TEREN
DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN SATUL CLEJA, STRADA PIETEI, COMUNA CLEJA, JUDETUL 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, “in devizul general au fost trecute sumele cu TVA si trebuie
scazut acet lucru, orice modificare trebuie aprobata de Consiliul Local, nu punem bani, acuma scade suma;
s-a refacut devizul.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot, acesta este ”aprobat”, pe
articole, în forma prezentată și redactată, cu un numar de 11 voturi ”pentru”; se abtin dl. Consilier Joca I., dl.
Consilier Hoborici V. si dl. Consilier Varga I.
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.
Se trece la alegerea noului presedinte de sedinta; dl. Consilier Sabau A. propune pe dl. Consilier
Voidoc A.; se aproba in unanimitate. Din 14 consilieri prezenti voteaza 14 “pentru”.
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8.Se trece la diverse:
Dl. Primar Istoc P. pune in discutie intocmirea proiectului de recalibrare a paraului Cleja care
este conditionata de proprietatea terenului. Nu s-a putut face un schimb de teren in acest sens. S-a identificat
un teren, proprietatea cetateanului Noghi Marius, a fost intocmita o evaluare prin care s-a stabilit valoarea
terenului la aprox. 9 euro/mp avand in vedere ca este teren intravilan.
Copii de la dansuri au fost invitati la festivalul Cant si joc – Eforie Nord; dl. Damoc solicita
sprijin financiar pentru plecarea lor.
d.na consilier Stoleru A. “propun sa organizam ziua comunei si la Buda pentru ca sunt tot
locuitorii comunei”.
-ce se intampla cu dispensarul; dl. consilier Hoborici V. “ati declarat d.le primar ca in august
va fi gata” ; dl. Primar Istoc P. “nu depinde de noi”
Dl Ungureanu de la Exclusiv TV solicita incheierea unui contract pentru filmari impartiale ale
evenimentelor din comuna pentru suma de 370 lei/luna, pentru minim doi ani.
dl. consilier Cadar P. ”putem folosi banii in alte scopuri”, se supune la vot,
din cei 14 consilieri prezenti, voteaza “pentru”, un numar de 12 consilieri, se abtine dl. Consilier Cadar
P. si dl. Consilier Miclaus I.
Nemaifiind discuții, in continuare d-na președinta 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
CONSILIER
STOLERU ANGELICA

SECRETAR COMUNA DELEGAT
CONSILIER SUPERIOR BENCHEA ILEANA
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