CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDEȚUL BACĂU
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2018
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. 178/21.09.2018 ,s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în data de
28.09.2018,ora 9 00
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr.178/21.09.2018 ,cu urmatoarea Ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 06.09. 2018.
2.Proiect de hotărâre ”Privind aprobarea alegerii dlui consilier Pavel Cadar președinte de ședință pe o
perioadă de trei ședințe ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre ” Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul aparatului de
specialitate a primarului/unitatea administrativ teritorială comuna Cleja,judetul Bacău”-proiect iniţiat de
dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre ”Privind actualizarea tarifelor pentru transportul în regim de taxi de la nivelul
comunei Cleja,județul Bacău,prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum”-proiect iniţiat
de dl Iştoc Petru –primar.
5.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,județul Bacău pe anul 2018,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr. 6578/21.09.2018-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
6.Proiect de hotărâre ”Pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona
drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare , a oricăror construcții sau activități comerciale
,căi de acces,amenajări sau instalații în orice scop” proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Ordinea de zi din Dispoziția Primarului nr.178/21.09.2018 se suplimentează cu următoarul proiect de hotărâre:

1. proiect de hotărâre ” Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja,județul
Bacău a unor a unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință neproductiv(NR 1147) situate în
extravilan,ca urmare a raportului de specialitate nr.6797/27.09.2018” - 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 ,în ședința
Consiliului Local din 28.09 .2018.

Totodată se solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre ”Pentru aprobarea
Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a
panourilor publicitare , a oricăror construcții sau activități comerciale ,căi de acces,amenajări sau
instalații în orice scop” ,motivat de faptul că nu a fost comunicat de către Consiliul Județean Bacău
AVIZUL ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect,necesar adoptării hotărârii.
Supusă la vot ordinea de zi cu suplimentarea menționată mai sus , aceasta este aprobată în unanimitate de voturi
de către dnii consilieri prezenți (15 voturi “pentru”).
În continuare se arată că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal al şedinţei extraordinare din
06.09.2018,pentru studiu,(acesta fiind comunicat comisiilor de specialitate a Consiliului local,alături de materialele
discutate in cadrul ședinței ordinare din 28.09. 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
15 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți.
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre” Privind aprobarea alegerii dlui consilier Pavel Cadar
președinte de ședință pe o perioadă de trei ședințe - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. nr.6807,6808,6809 din
28.09.2018
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Propunerea privind desemnarea dlui Cadar Pavel ,președinte de ședință pe o perioadă de trei ședințe a

fost acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului
Local din 06.09. 2018
Proiectul de hotarare are anexat:

-referatul de aprobare a primarului ,în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre,nr.6484/20.09.2018,expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacău
nr.6483/20.09.2018 prin care se arată necesitatea ,oportunitatea si legalitatea adoptării unei hotărâri de
către Consiliul Local cu privire la aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre 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 15 voturi “pentru”,de către dnii consilieri prezenți,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.
2.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre (cu anexele aferente)” Privind aprobarea Organigramei si

Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate a primarului/unitatea administrativ teritorială
comuna Cleja,judetul Bacău - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.6807,6808,6809 din
28.09.2018.
Proiectul de hotarare are anexat:
-avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București ,Nr.41596conexat cu 36361/2018 înregistrat la
primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 6174/10.09.2018;
-adresa Instituției –Prefectului județul Bacău ,nr.11125/30.05.2018,înregistrată la primăria Cleja sub nr.
3428/06.06.2018, Nota de fundamentare privind Organigrama ,Statul de functii,numărul de posturi din aparatul de
specialitate al primarului /unitatea administrativ –teritorială comuna Cleja,judetul Bacău ,nr.5089/31.07.2018,care
cuprinde si Tabelul centralizator,Proiectul de hotărâre nr.5090/31.07.2018,referatul compartimentului de resort din
cadrul
aparatului
de
specialitate
al
primarului-Birou
finananciar
contabil
,resurse
umane,..nr.6181/10.09.2018,referatul de aprobare al primarului comunei în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre,nr.6210/10.09.2018,Expunerea de motive nr.3915/28.06.2018 a primarului comunei Cleja,judetul Bacau prin
care se arată necesitatea ,urgența si oportunitatea aprobării Organigramei si Statului de functii din cadrul aparatului
de specialitate a primarului/unitatea administrativ teritorială comuna Cleja,judetul Bacău ,în cadrul sedintei
Consiliului Local în forma prezentată și redactată.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre 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 cu un cvorum de 15 voturi “pentru”,de catre dnii consilieri prezenți,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.
3.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre” Privind actualizarea tarifelor pentru transportul în regim

de taxi de la nivelul comunei Cleja,județul Bacău,prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de
consum - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
Proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. nr.6807,6808,6809 din
28.09.2018
Proiectul de hotarare are anexat:
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- solicitarea operatorilor de transport în regim de taxi/structura pentru stabilirea /ajustarea sau modificarea tarifului
de distanță(pornire)pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr.5059/30.07.2018;
-referatul compartimentului de resort –transport public local și în regim de taxi –microbuz
școlar,nr.5101/01.08.2018,aprobat de către primarul comunei Cleja,județul Bacău;
- referatul de aprobare a primarului comunei Cleja,în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre
nr.5154/10.09.2018,expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.5153/01.08.2018 prin care se arată
necesitatea, oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri” Privind actualizarea tarifelor pentru transportul
în regim de taxi de la nivelul comunei Cleja,județul Bacău,prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre 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 15 voturi “pentru”,de catre dnii consilieri prezenți,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.
4.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul
Bacău pe anul 2018,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.6578/21.09.2018-proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar.
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.6807,6808,6809 din 28.09.2018.
Proiectul de hotărâre are anexat:
- Referatul întocmit de catre dna Istoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ,nr 6578/21.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Cleja, aprobat de
catre ordonatorul de credite;
- referatul de aprobare a primarului comunei Cleja,în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre
nr.6579/21.09.2018, expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.6580/21.09.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgența adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea rectificării bugetului
local,comuna Cleja,judetul Bacău în cadrul sedinței Consiliului Local 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,....s-a terminat proiectul privind realizarea podurilor,.....era necesară
rectificarea de buget,....
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 Bacău si 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 atestarea apartenenței la domeniul public al
comunei Cleja,județul Bacău a unor a unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință neproductiv(NR 1147)
situate în extravilan,ca urmare a raportului de specialitate nr.6797/27.09.2018-proiect inițiat de dl Iștoc Petru primar
Proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 6807,6808,6809 din
28.09.2018
Proiectul de hotărâre are anexat:
raportul respectiv anexa aferentă întocmite de către dna Benchea Ileana ,consilier superior în cadrul aparatului de
specialitate al primarului ,nr.6797/27.09.2018, referitor la aprobarea introducerii în domeniul public al comunei a
unor bunuri/ terenuri având categoria de folosință neproductiv(NR 1147) situate în extravilan, aprobat de catre
primarul comunei;
-referatul de aprobare al primarului în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre,nr.6798/27.09.2018,expunerea
de motive a primarului comunei Cleja,nr.6799/27.09.2018 prin care se arată necesitatea,oportunitatea,legalitatea și
urgența adoptării unei hotărâri privind atestarea la domeniul public a unor bunuri/ terenuri având categoria de
folosință neproductiv(NR 1147) situate în extravilan,ca urmare a raportului de specialitate nr.6797/27.09.2018,în
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cadrul sedinței din luna septembrie 2018 aşa cum au fost întocmite de către 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,..arată că conform proiectului prin POIM se va aduce apă de la Valea
Uzului ,se va reface instalația de apă,..
Dl consilier Joca I – dacă va-ți gândit în zona cimitirului ,..nu prea cred că este bine ,...sunt atâtea terenuri,..,art
trebui lăsată și instalația actuală.
Dl consilier Hoborici V.-s-au făcut atâtea investiții,..dacă vine apa de la Bacău de ce ne mai trebuie teren?
Dl primar - sunt proiectanți de la București,..consider că este o soluție bună,..acest proiect,..
Dl consilier Doboș G.-este un teren mlăștinos,..
Dl primar – nu ai de unde să găsești terenuri,...se vor face studii geo aferente de către specialiști.
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 15 voturi “pentru” de catre dnii consilieri
prezenți, în 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.
Se trece la diverse:
Dl primar – am primit o sesizare de la Bacău ,de la autoritățile competente ,cu privire la necesitatea radierii
numelui de Pal de pe placa monumentului eroilor ,motivat de faptul că persoana respectivă a fost locuitor al
acestei comune, a avut o activitate profesională meritorie în cadrul aviației,dar nu poate fi considerat erou în
sensul de a putea fi trecut numele său pe placă alături de celelalte persoane-eroi.
Dl consilier Benchea Francis – a fost un erou,...
Dl primar - a avut o activitate profesională meritorie în cadrul aviației,dar nu poate fi considerat erou în sensul
de a putea fi trecut numele său pe placă,..trebuie găsită o modalitate de afi radiat numele să de pe placă.
Dl consilier Doboș G.- denumirea stadionului?
Dl primar – va rămâne așa.
Dl consilier Hoborici V.dl primar a-ți început bine cu drumurile ,trebuie continuat,..autogrederul ar face mai
bine față,....
Dl primar –dacă este undeva punctual ,..în prima fază trimit buldo,..majoritatea drumurilor trebuie refăcute,..în
mare parte sunt bune,..,în anumite zone poate am neglijat,....s-a făcut drumul de la Somușca- se vor face
rigole,...sunt discuții contradictorii cu privire la calitatea acestui drum,..unii spun că este bun ,...alții spun că
nu,....vom face alimentare cu apă,drumuri,extindere rețea gaz,....
Dl primar- referitor la beneficiarii Legii 416 ,..avem puține persoane,..au de făcut puține ore,..16-18 ore,...,la anul
mi-am propus să achiziționez o mașină de tăiat iarba.
Dl consilier Cadar P – sunt copaci ,..o să încurce,..
Dna consilier Stoleru- cu farmacia ce se întâmplă?
Dl primar – este sociatatea inițială care îsi schimbă denumirea,..dar din câte știu ar mai fi o solicitare,..pentru
sediul ”jos la Roca”,..
Dl consilier Hobori V – am și eu spațiu ”la magazin ”,în care ar putea funcționa farmacie...,..
Dl primar- fiind particulari eu nu pot să le impun unde să își facă sediile,..
Dl primar – s-a făcut proiectul pentru dispensar,..farmacie,..mai trebuie autorizațiile de construire,..
Dl consilier Voidoc A.- podurile,..
Dl primar – a fost depusă documentație la O.C.P.I pentru intabulare ,..dar va trebui concesionată o suprafață de
teren aferentă de la Apele Române,..
Dl consilier Doboș G – panourile avertizoare referitoare la respectarea curățeniei nu au fost amplasate la o
înălțime prea mare ?,..riscă să nu fie vizibile,..
Dl primar – le-am pus așa pentru a nu fi furate/distruse,..se aruncă gunoi peste tot ,..este greu să fie menținută
curățenia pe raza comunei,.. este foarte greu să conștientizăm populația cu privire la acest aspect ,..
Dl consilier Varga I – în zona cimitirelor ar trebui amplasate niște tomberoane mai mari ,..măcăr în prejma unor
date mai importante când se face curățenie,..
Dl primar – dacă este vegetație se poate aduna în grămezi mai mari și se poate lua,..ține și de noi ca indivizi să
menținem curățenia pe raza comunei Cleja.

4

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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
CADAR PAVEL

SECRETAR COMUNĂ
Cons.Jur. BLEOJU ELENA

5

