CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU
PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 28.06.2018
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 Sabău Anton. Se efectuează prezența dlor
consilieri ,se declară legal constituită sedința Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia.
Prin dispoziția primarului nr. 107/19.06.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
28.06.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.107/28.06.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 16.05. 2018.
2.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a serviciului public de
salubrizare a comunei Cleja,județul Bacău nr.1419/1946 din 03.03.2008-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor
Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare - proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja,județul Bacău a
unor a unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință arabil intravilan,ca urmare a raportului de
specialitate nr.3681/18.06.2018"- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
5.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 28.06 .2018.
Supusă la vot ordinea de zi, 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 al şedinţei ordinare din
16.05.2018,pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de materialele
discutate in cadrul ședinței ordinare din 28.06. 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 Actului Adițional la Contractul de delegare
a serviciului public de salubrizare a comunei Cleja,județul Bacău nr.1419/1946 din 03.03.2008- proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. nr 3916,3917,3918 din
28.06.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
Adresele S.C SOMA S.R.L Bacău,nr.3820/29.05.2018 și nr.4281/13.06.2018, înregistrate la primăria Cleja,județul Bacău
sub nr. 3453/07.06.2018 și nr.3599/13.06.2018,respectiv adresa S.C.SOMA nr.4332/15.06.2018 cu documentația aferentă(
memoriu tehnic justificativ pentru modificarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna
Cleja,fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare
în comuna Cleja)înregistrată la primăria Cleja sub nr.3650/15.06.2018, adresele ADIS Bacău nr.1601/07.06.2018 și
nr.1556/30.05.2018 înregistrate la primăria Cleja sub nr.3466/08.06.2018 și nr.3436/06.06.2018 și raportul
nr.3678/18.06.2018,aprobat de către primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.3679/18.06.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a
serviciului public de salubrizare a comunei Cleja,județul Bacău nr.1419/1946 din 03.03.2008;

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
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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 reglementează acest aspect.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotarare” Privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea
Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 3916,3917,3918 din
28.06.2018.
Proiectul de hotărâre are anexat:
-Adresa ADIS Bacău(cu documentația aferentă- Regulamentul privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului
Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare),nr. 1126/23.04.2018,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 2540/23.04.2018,raportul compartimentului de resort nr.3683/18.06.2018,aprobat de către
primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.3684/18.06.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind” aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului
Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare

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 Alina V.compartiment mediu – aduce unele precizări referitoare la prevederile din
Regulament ,respectiv depunere declarație utilizatori casnici,declarație rectificativă,perioada depunerii declarației
rectivicative,..e.t.c.,.........
Dl primar – această taxă nu ve va mai numi taxă de de salubrizare ci taxă specială de salubrizare,...cuantumul
va fi conform celui stabilit în graficele aprobate aprobate anterior,....
Dl consilier Joca I.-va trebui să se meargă din poartă în poartă,...nu văd ca omul să vină să declare,..
Dl primar – fiind într-o asociație trebuie să te supui regulilor
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre,se supune la vot, acesta este aprobat, pe articole
,respectiv anexa aferentă,(Regulamentul privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de
Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare,comunicat de către ADIS Bacău prin adresa
nr.1126/23.04.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr.2540/23.04.2018),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 atestarea apartenenței la domeniul public al
comunei Cleja,județul Bacău a unor a unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință arabil
intravilan,ca urmare a raportului de specialitate nr.3681/18.06.2018”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 3916,3917,3918 din
28.06.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:

-raportul respectiv anexa aferentă întocmite de către dna Benchea Ileana ,consilier principal în cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr.2936/11.05.2018 referitor la aprobarea introducerii în
domeniul public al comunei a unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință arabil intravilan,ca
urmare a raportului de specialitate nr.3681/18.06.2018, aprobat de către primarul comunei,
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.3686/18.06.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind atestarea la domeniul public
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a unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință arabil intravilan,ca urmare a raportului de specialitate
nr.3681/18.06.2018
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,aduce la cunoștință că terenurile cumpărate trebuie introduse în
domeniul public al comunei.
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.
Se trece la diverse:
Dl primar- aduce la cunoștință că a fost întocmită Documentația obținere Avize /acorduri PLAN URBANISTIC
ZONAL ZONA CENTRALĂ Proiect nr. 14/2018 întocmit S.C LEF PROIECT,.....face precizarea că este necesar
și oportun întocmirea/aprobarea,...... Planului Urbanistic Zonal Zona Centrală,comuna Cleja,județul Bacău .
Dl consilier Doboș G – se cunosc constructorii pentru dispensar și poduri?
Dl primar – Masiv și Romconstruc
În continuare se arată că :Ziua comunei va fi pe data de 12 August 2018 și Ziua Tineretului pe data de 19 August
2018.
Dna viceprimar- dacă sunt propuneri pentru Programul aferent organizării zilei comunei trebuie aduse la
cunoștință din timp.
Dl consilier Joca I – vă felicit pentru modul în care a fost organizată Ziua copilului ,....totodată aduc la cunoștință
ca tubul din zona mea probabil a fost tăiat ,...și în loc să aibă cadere toata apa a ieși pe drum și a inundat în zonă
Dna viceprimar- despre ce inundații este vorba?
Dl primar- verificăm și rezolvăm ,.........trebuie făcute multe,....mai avem multe de rezolvat,..
Dna viceprimar trebuie curățate tuburile ,...s-a depus mâl,...
Dna consilier Stoleru precizează că mai sunt zone afectate,.....
Dl primar – când se va face podul ,se vor face gabioane,...
Dl primar – se vor pune camere de luat vederi pe raza comunei ,...sunt necesare
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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