
NR. 10924/23.12.2019 

    

 

Minuta sedinței ordinare din data de 23.12.2019, ora 9,00,  conform prevederilor art.133 alin(1) 

din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

      

 
    Din numărul total de 15 consilieri locali, sunt prezenti un numar de 15 consilieri, sedința fiind legal 

constituită. În cadrul sedinței au fost adoptate următoarele hotărâri:  

 

1. HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 pe raza comunei Cleja,   -

cu un cvorum de 15 voturi “pentru”. 

       Inițiator – PRIMAR 

2. HOTARARE privind modificarea Organigramei   si a Statului de functii ca urmare a transformarii unor 

functii de natura contractuala din   aparatul de specialitate al Primarului in posturi aferente functiilor 

publice,  -cu un cvorum de 15 voturi “pentru”. 

         Inițiator – PRIMAR 

3. HOTARARE privind aprobarea coeficientilor de ierarhizare conform Legii 153/2017 si a salariilor de 

baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cleja, judetul Bacau, urmare a actualizarii statului de functii si a organigramei in conformitate 

cu OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,  -cu un cvorum de 15 voturi “pentru”.  

Inițiator – PRIMAR 

4. HOTĂRÂRE privind  insusirea Acordul de cooperare privind Organizarea si exercitarea activitatii de 

audit public intern,  -cu un cvorum de 15 voturi “pentru”. 

            Inițiator – PRIMAR 

5. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019,- cu un cvorum de 

15 voturi “pentru”. 

        Inițiator – PRIMAR 

6. HOTĂRÂRE privind  înființarea, organigrama și numărul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria 

C1al comunei Cleja , județul Bacău,  -cu un cvorum de 15 voturi “pentru”. 

Inițiator – PRIMAR 

7. HOTARARE privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cleja, judetul Bacau, 

pentru anul 2020,  -cu un cvorum de 15 voturi “pentru”. 

Inițiator – PRIMAR 

        8.  HOTARARE privind aprobarea modelului Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al 

județului Bacău 

Inițiator – PRIMAR 

9.  HOTĂRÂRE privind  atribuirea denumirii „ Sfânta Lucia”, Centrului de zi pentru copii aflați 

in situații de risc de separare de părinți, aflat in administrarea Unității Administrativ 

Teritoriale a comunei Cleja, județul Bacău  

Inițiator – PRIMAR 

 

Consilieri prezenti 15, din numarul total de 15.     

     În conformitate  cu dispozitiile art.10 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională, minuta se va 

publica pe site-ul primăriei comunei Cleja, județul Bacău. 
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