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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 

JUDETUL BACAU 

PROCES –VERBAL 

Încheiat astăzi 28.02.2019 

 

        Astăzi data de mai  sus are loc ședința extraordinară a Consiliului  Local  Cleja, județul  Bacău la care 

participă din totalul de 15 consilieri  un număr de 15 consilieri. Se efectuează prezența  d-lor consilieri , se 

declară legal constituită sedința Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia. 

      Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local ,nr. 35/25.02.2019, cu urmatoarea  Ordinea de 

zi: 

   1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei  din data de 31.01.2019.  

   2.Proiect de hotărâre ” Privind aprobarea  organizării rețelei școlare pentru anul 2019-2020, la 

nivelul comunei Cleja, județul Bacău-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

   3.Proiect de hotărâre ” Privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 

U.A.T. comuna Cleja, județul Bacău, pentru perioada 2019-2020, planului local de acțiuni în domeniul 

serviciilor sociale la nivelul comunei Cleja, 2019-2020, procedurii de monitorizare a modului de creștere 

și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia, precum și 

aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și Compartimentul de 

Asistență Socială U.A.T. comuna Cleja, județul Bacău, în limita procedurală prevăzută de actele 

normative care reglementează acest aspect”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

   4.Diverse probleme.     

   Supusă la vot ordinea de zi aceasta este aprobată în unanimitate de voturi de  catre dnii consilieri 

prezenti (15 voturi “pentru”).   

   În continuare se  arată că a fost pus la dispoziția domnilor consilieri,procesul verbal al sedinței 

ordinare  din 31.01.2019 pentru studiu,(acesta fiind comunicat  comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local,alături de  materialele discutate in cadrul ședinței extraordinare din 28.02.2019)….se 

întrebă dacă sunt obiecțiuni. 

    Dl primar – solicită să fie menționat aspectul care a fost omis în procesul verbal din data de 

31.01.2019 referitor la evaluarea secretarului respectiv  că primarul este în măsură să facă evaluarea 

secretarului  comunei , dacă nu a fost făcută propunerea de către Consiliul Local până pe data de 15 

ianuarie, așa spune legea.  

    Nemaifiind obiecțiuni se supune la vot procesul   verbal ,mentionat mai sus si acesta este   

aprobat  cu un numar de 15 voturi “pentru” de catre d-nii consilieri prezenți . 
1.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre(cu anexa aferentă)” Privind aprobarea  organizării 

rețelei școlare pentru anul 2019-2020, la nivelul comunei Cleja, județul Bacău”-proiect iniţiat de dl 

Iştoc Petru –primar. 

Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1518,1518,1520   din 28.02.2019. 

Proiectul de hotărâre are anexat: 

- AVIZUL CONFORM cu anexa aferentă transmis de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău 

,nr. 12787/17.12.2018, înregistrat la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 648/29.01.2019. 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr.12328/23.11.2018,înregistrată la primăria 

Cleja,județul Bacău sub nr.8468/29.11.2018, adresa școlii gimnaziale, satul Cleja, comuna Cleja, 

județul Bacău nr.1796/04.12.2018, înregistrată la primăria comunei Cleja,județul Bacău sub nr. 

8551/04.12.2018; 

-Referatul de aprobare a primarului comunei Cleja, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre 

nr.1363/21.02.2019, expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1364/21.02.2019  prin -

necesitatea oportunitatea, legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri cu anexa aferentă privind 

”aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019,la nivelul comunei Cleja,județul Bacău”;   

 A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotărâre cu documentația aferentă. 

 Se întreabă daca sunt amendamente la proiectul de hotărâre. 

 Dl primar susține proiectul de hotărâre 
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 Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotărâre, acesta este aprobat, pe articole , respectiv 

anexa aferentă (ca urmare a AVIZULUI CONFORM cu anexa aferentă transmis de către Inspectoratul 

Școlar Județean Bacău , nr. 12787/17.12.2018, înregistrat la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 

648/29.01.) cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, de către dnii consilieri prezenți, în forma prezentată și 

redactată. 

    Primarul  comunei Cleja, judetul Bacău și  compartimentele de resort –  , financiar contabil,..din 

cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire   prevederile  hotărârii cu  respectarea normelor  

legale, care reglementează acest aspect. 

              2.Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre(cu anexele aferente )Privind aprobarea 

,,Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul U.A.T. comuna Cleja, județul Bacău, pentru perioada 

2019-2020, planului local de acțiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Cleja, 2019-2020, 

procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate și 

serviciile de care aceștia pot beneficia, precum și aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

D.G.A.S.P.C. Bacău și Compartimentul de Asistență Socială U.A.T. comuna Cleja, județul Bacău, în limita 

procedurală prevăzută de actele normative care reglementează acest aspect ”.proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –

primar. 

           Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1518,1519,1520 

din 28.02.2019  

          Proiectul de hotărâre are anexat: 

          Raportul compartimentului   de resort, asistență socială  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr.1322/21.02.2019, aprobat de către primar; 

  Referatul de aprobare a primarului comunei Cleja,în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre 

nr.1360/21.02.2019, expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1361/21.02.2019 prin care se arată 

necesitatea,oportunitatea legalitatea si urgența adoptării unei hotărâri/respectiv anexele aferente” Privind 

aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul U.A.T. comuna Cleja, județul Bacău, pentru 

perioada 2019-2020, a planului local de acțiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Cleja, 2019-

2020, procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate și 

serviciile de care aceștia pot beneficia, precum și aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

D.G.A.S.P.C. Bacău și Compartimentul de Asistență Socială U.A.T. comuna Cleja, județul Bacău, în limita 

procedurală prevăzută de actele normative care reglementează acest aspect ”. 

        A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate proiectul de hotărâre cu documentația aferentă. 

        Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre. 

        Dl primar susține proiectul de hotărâre. 

        Dna Roca Adriana –consilier în cadrul compartimentului de resort-asistență socială  din cadrul  aparatului 

de specialitate al primarului susține Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ,...întocmită ca urmare a 

prevederilor legale ,care reglementează domeniul de activitate,..solicitând aprobarea acesteia.   

       Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărâre, acesta este aprobat, pe articole ,respectiv anexele 

aferente,parte integrantă din hotărâre. ,cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, de către dnii consilieri prezenți, în 

forma prezentată și redactată. 

       Primarul  comunei Cleja,judetul Bacau si  compartimentele de resort –  asistență socială,financiar contabil 

din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire   prevederile  hotărârii cu  respectarea normelor  

legale,care reglementează acest aspect. 

       Se pune în discuție necesitatea alegerii unui nou președinte pentru următoarele trei ședințe. 

       Dl consilier Cadar P. îl propune pe dl consilier  Miclăuș I. 

       Dl consilier Hoborici V.îl propune pe dl consilier Hoborici V. 

       Supusă la vot  propunerea pentru alegerea dlui consilier Miclăuș I. președinte de ședință acesta este 

aprobată în unanimitate de către dnii consilieri prezenți 11 voturi ”pentru”,15 consilieri prezenți din totalul de 

15.Dl consilier Miclăuș I. este ales președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe ale Consiliului Local.   

     Se trece la diverse: 

Dl consilier Doboș G .-să se lucreze la șanț. 

Dl consilier Benchea F.-în buget ar trebui alocați bani pentru drumuri,.. 

        Dl consilier Sabău A -șoseaua este plină de pământ ,..de la cei care ară,.. 

        Dl consilier Hoborici V.-pot demonstra că se poate ara fără să se calce drumul,.. 



 3 

        Dl primar – o să vină factura pentru gunoi în funcție de cât se va produce,...sunt oameni ,care nu fac 

gunoi.  

        Dl consilier Hoborici V –sunt gunoaie peste tot,... am o întrebare pentru dna vice,..s-au facut poze ce s-a 

făcut? 

       Dna viceprimar- nu pot să-i dau amendă din prima,...lumea ridică problema canalizării,.. 

       Dl primar -aruncă foarte multă lume gunoi în locuri neadecvate,..cum să sancționezi 70-80% din 

populație? 

       Dl consilier Hoborici câte înștiințări s-au dat dat până acuma? 

       Dna viceprimar -adresele au început să fie trimise . 

       Dl consilier Hoborici V.-trebuie văzut la fața locului. 

       Dl consilier Sabău A.-în cimitirul de la Valea Mică nu mai sunt locuri,.. 

       Dl primar- sunt 3 familii(Ciuraru)-vor teren intravilan pentru casă,..să cumpărăm teren limitrof ,.. 

       Dl consilier Hoborici V.-cum s-a putut trece cu pârâul peste proprietatea aluia,..așa se poate face și cu 

cimitirul,.. 

      Nu s-ar putea face schimb cu terenul. 

       Dl consilier Varga –referitor la familia Ciuraru nu este dezbătută moștenirea,..trebuie chemați la primărie să 

vedem ce pretenții au. 

      Dl consilier Hoborici sunt cetățeni care sunt aduși din alte localități și sunt înmormântați la noi,..se poate 

rezolva și problema cu cimitirul de la Valea Mică. 

      Dl consilier Sabău A.-Preotul are un hectar mai sus ,dar trebui amenajat drumul ,..este posibilitate de a se 

extinde cimitirul. 

      Urmează o serie de discuții referitoare la aspectul ar ajunge mai puțin pentru obținerea unor autorizații. 

      Dna viceprimar-Dl primar ar trebui să se ducă să vorbească cu părintele. 

      Dl consilier Benchea F.trebuie discutat cu ciobenii cu privire la aspectul pășunatului ,.. a terenului , trebuie 

convocați. 

      Dna  viceprimar până în mai nu pot începe pășunatul,.. 

      Dl consilier Voidoc A.Care este baza legală în care ați emis autorizațiile? 

      Dl primar este bază legală. 

      Dl consilier Benchea Francisc- ar trebui întocmit un tipizat pentru fiecare cioban ,..din care să reieasă că nu 

vor produce pagube. 

     Dl primar –Legea spune că trebuie să îi eliberezi Autorizație și dacă greșește să plătească,este o treabă civilă 

între doi oameni ,în situția în care greșește plătește. 

     A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: 

   Adresa Consiliului Județean Bacău nr. 3363/21.02.2019,înregistrată la primăria Cleja,județul 

Bacău sub nr.1386/22.02.2019; 
        Adresa ADIS Bacău înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.755/01.02.2019. 

    Nemaifiind discuții ,in continuare dna președinte de ședință mulțumește tuturor pentru participare și 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 aplicării Legii transparenței decizionale si va fi transmis pentru  

publicare pe site-ul primăriei.   

  

   

         

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                              SECRETAR COMUNA  

          CONSILIER                                                                                                               Cons.Jur.  BLEOJU ELENA   

   STOLERU ANGELICA  


