
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU

PROCES _VERBAL
incheiat astlzi 31.07.2019

Astdzi data de mai sus are loc sedinla ordinarl a Consiliului Local Cleja, judeful Bacdu la care participa
din totalul de 15 consilieri un numdr de 15 consilieri . Se efectueazd prezenli dlor consilieri, se declarii legal
constituitd sedinfa Consiliului Local qi se propune inceperea lucrdrilor acestiia.

Prin dispozifia primarului nr.143124.07.2019, s-a convocat Consiliul Local in gedinf5 ordinard conform
prevederelor art.133 alin.(1) din O.U.G nr.5712019 privind CodulAdministrativ pentru data de 31.O7.21lggg, tro

Se dd citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local, rtr.143131.07.2019, cu urmatoarea Ordinea de zi:

__!.Aprobarea procesului verbal al gedinlei de indat6, conform prevederilor art.134 alin(4) din O.U.G,
rtr.5712019 privind Codul administrativ din data de 11.07.2019.

2.Proiect de hotdrdre" Privind analiza stadiului de inscriere a datelor ?n Registrului Agricol U.A.T comuna. Cleja,jude{ul Bacdu pentru semestrul I 2019 qi stabilirea mS.surilor pentru eficientizarea acestei activitali " proiect inifiat de
dl Igtoc Petru -primar.

3.Proiect de hotdr6re" Privind aprobarea Notei conceptuale qi Temei de proiectare gi intocmirea docunrenta{iei
tehnico - economice, faza SF qi DTAC in vederea realizdrii obiectivului de investilii "Reabilitare gi modernizare teren
de sport la $coala nr.1 Cleja" in comuna Cleja, judeful Bacdu -proiect iniliat de dl Igtoc petru -prirnar.

4.Proiect de hotdr6re" Privind aprobarea Notei conceptuale gi Temei de proiectare privind reabilitarea pi
modemizarea unui teren de sport qi intocmirea documentafiei tehnico - economic e, faza SF gi DTAC in vederea
realizdrii obiectivului de investilii "Reabilitare qi modemizare teren de sport la $coaia nr.2 Cleja,, in comuna Cleja,judelul Bacdu"-proiect iniliat de dl Igtoc petru -primar.

S.Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Notei conceptuale gi Temei de proiectare gi intocmirea documenta{iei
tehnico - economice, faza SF qi DTAC in vederea realizltrii obiectivului de investilii "Rea6ilitare si modernizar3 teren
de sport la $coala Gimnaziald Valea Micd" in satul Valea Mic6, comuna Cleja, judeful Bacdu -proiect iniliat de ctl Igtoc
Petru -primar.

6.Proiect de hotdrdre" Privind aprobarea Notei conceptuale qi Temei de proiectare gi intocmirea documernta{iei
tehnico-economice, faza SF 9i DTAC in vederea realizdrii obiectivului de investilii "Reabilitare qi modemizarr3teren
de sport la $coala Gimnaziald Somuqca" in satul Somugca , comuna Cleja, judetul Bacdu -proiect iniliat de dl Igtoc
Petru -primar.

7 Proiect de hotdrAre" Privind aprobarea. proiectului Amenajare alei pavate zona biserica Sf6ntul Marcu si zona
Stadionului qi a indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General intocmit de cdtre SC GED pOJEC'l- SRL
Bacdu, proiect initiat de dl Igtoc petru -primar.

S.Proiect de hotirdre" Privind aprobarea utilizdrii sumei de 3.220 mii lei , din excedentul anilor precedenfi, ca
sursd de finanlare a Secfiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor deinvestilii pe anul 2019, modificatd gi completatS, cu finanlare pa(iald'sau iniegrald de la bugetul local,
nr.5766123.07.2019, proiect in(iat de dl Igtoc perru -primar.

9.Diverse probleme.
Av6nd in vedere urgenla,necesitatea,legalitatea gi oportunitatea unor proiecte care nu pot fi am6nate pentru

qedinfa urmdtoare s-a propus:
- aprobarea suplimentdrii ordinei de zi din dispozilia nr.143124.07.2019 cu urmltoarele proiecte de

hotdrdre:

!.proiect de hotdrdre"Privind aprobarea executdrii lucrdrilor de reparafii curente la $coala gimnaziala
Somuqca, comuna cleja, judelul Bac6u" - proiect iniliat de dl Iqtoc petru -primar.

!.proiect de hotdrdre"Privind aprobarea alipirii terenului cu nr.cadastral 62444, in suprafala de 1310 mp la
terenul cu nr. cadastral62448, in suprafald de 1003 mp, terenuri situate la gcoala nr.2 Cleja, comuna Cleja, judetul
Bacdu" - proiect iniliat de dl tgtoc petru -primar.

3.proiect de hotdr6re "Privind aprobarea achiziliondrii qi amplasdrii a doud totemuri luminoase, la intrarea qi
ie;irea din comun5, cu rol de indicatoare de delimitare a teritoriului comunei " - proiect iniliat de dl lqtoc pr:tru -primar.

4.proiect de hotlr6re"Privind rectificarea bugetului local, comuna Clejajudetul Bacdu pe anul 2019,caLumare
a referatului compartimentului de resort nr.594 8/29.07 .2019"- proiect iniliat de at tqto. petru 

-prima r



- aprobarea modificdrii punctului 8 din ordinea de zi aferentl dispoziliiei nr.143124.07.2019 , ca urrrnare
supliment5rii acesteia, dupd cum urmeazd:

din Proiect de hotdrdre" Privind aprobarea utilizdrii sumei de 3.220 mii lei , din excedentul anilor
precedenli, ca sursd de finanlare a Secliunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, respectiv aprobarea listei
obiectivelor de investilii pe anul 2019, modificatd qi completatd, cu finanlare parliald sau integrald de la bugetul local,
rv.5766123.07.2019, proiect iniliat de dl Igtoc Petru -primar

in Proiect de hotdr6re" Privind aprobarea utilizdrii sumei de 3.235 mli lei , din excedentul anilor preceden{i,
ca sursd de finan{are a Secliunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectiv,elor de

investilii pe anul 201 9, modificatd ;i completatd, cu finan{are parf iald sau integralS de la bugetul local,
rv.5942129.07.2019 proiect iniliat de dl Igtoc Petru -primar.

Supusd la vot ordinea de zi menlionatd mai sus, cu modificarile gi completdrile, aceasta este aprobatd in
unanimitate de voturi de cdtre dnii consilieri prezenfi (15 voturi "pentru").

in continuare se intrebd dacd sunt obiecliuni asupra procesului verbal al gedinJei din data de 1 1.07.2019.
Nefiind obiecliuni se supune la vot procesul verbal, menlionat mai sus qi acesta este aprobat cu urr numar

de 15 voturi 'opentru" de catre d-nii consilieri prezenli, in forma prezentatd. gi redactatS.

1.Se trece la prezentarea proiectului de hotlrire(cu anexa aferentd) Privind analiza stadiului de insc.riere a
datelor in Registrului Agricol U.A.T comuna Cleja, jude{ul Bacdu pentru semestrul | 2019 ;i stabilirea mdr;urilor
pentru eficientizarea acestei activitdti -proiect iniliat de dl Igtoc Petru -primar.

A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotdrdre cu documt:ntalia
aferentS.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor de specialitate zLle Consiliului Local nr.6018,6019,60120 din
3r.07.2019.

Proiectul de hotdrAre are anexat:
Referatul de aprobare a primarului comunei Cleja,in calilate de iniliator al proiectului de hotdrAre

rv.5675119.07.2019 prin care se aratd necesitatea, oportunitatea legalitatea si urgenla adoptdrii unei hotdr6ri cu privire
la analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrului Agricol U.A.T comuna Cleja, jude{ul Bacdu pentru senrestrul I
2019 qi stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei activiteti

Rapoartele compartimentului de resort, agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
5069127.06.2019 qi nr.5046127.06.2019 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I
2019;

Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdr6re.
Dl primar susfine proiectul de hotirAre.
Dl consilier Dobog G.- se va mai angaja cineva la registrul agricol,.....in condiliile in care dl inginer a plecat ?
Dl primar - s-au frcut demersuri in conformitate cu prevedereile legale pentru organizarea unui concurs in

vederea angajdrii unei persoane de specialitate,.. cu studii medii.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdrdre/anexa aferentd, se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de 15 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri prezenli, in forma prezentatd qi redactatd.
Primarul comunei Cleja, judelul Bacdu gi in funcfie de situa]ia de fapt gi prevederile legale in spefi secretarul

general al unitalii administrativ -teritoriale respectiv compartimentele de resort ( agricol, birou financiar contabil,
achizilii, stare civild, urbanism, administrarea domeniului public  i privat, dezvoltare localS, strategie, managementul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotar6ri cu respectarea
normelor legale, care reglementeazd acest aspect.

2.Se trece la prezentarea proiectului de hotlrAre(cu anexa af'erentd) Privind aprobarea Notei conceptuale ;i
Temei de proiectare ;i intocmirea documentafiei tehnico - economice, faza SF qi DTAC in vederea realizdrii
obiectivului de investilii "Reabilitare gi modernizare teren de sport la $coala nr.l Cleja" in comuna Cleja, jude{ul
Bacdu -proiect initiat de dl lgtoc Petru -primar.

A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotdr6re cu docurnenta[ia
aferentd.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.6018,6019,60:20 din
3r.07.2019.

Proiectul de hotdrdre are anexat:
-referatul de aprobare al primarului, nr.5677119.07.2019, in calitate de iniliator al proiectului de hot6rfire, prin

care se aratd necesitatea, oporlunitatea, legalitatea si urgenla adoptdrii unei hotdr6rilanexa aferentd Privind aprobarea
Notei conceptuale qi Temei de proiectare gi intocmirea documentafiei tehnico - economice, faza SF gi DTAC in



vederea realizdrii obiectivului de investilii "Reabilitare qi modemizare teren de sport la $coala nr.1 Cleja,,in comuna
Cleja, judeful Bacdu, in forma prezentatd,qi redactatd;

- nota conceptualS nr. 5221103.07.2019 gi tema de proiectare nr.5385/09 .07.2019, aprobate de cdtre ord,natorul
de credite;

, -referatul compartimentelor de resort Birou financiar contabil, achizilii publice qi compartimentul qi dez.voltare
locala, strategie, programe' managementul proiectelor, din cadrul apaiatului de 

'speciaiitate 
al primarulLui nr.

5673119.03.2019, aprobat de cdtre ordonatorul de credite.
Se intreab[ daci sunt amendamente la proiectul de hotdrdre.
Dl primar susline proiectul de hotdr6re.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdrdre/anexa af'erentd, se supune la vot, acesta este aprolbat, pe

articole, cu un cvorum,de 15 voturi "pentru", de cltre dnii consilieriprezentri.,in forma prezentatdqi redactata.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judelul Bacdu gi compartimentele de resort(birou flnanciar

contabil, achizitrii, urbanism, administrarea 
.domeniului public gi privai, dezvoltare locald, strategie, managementul

proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdrlri cu resperctarea
normelor legal e,care reglementea zd. acest aspect.

3.'Sg trece la prezgntarea proiectului de hotlr6re(cu anexa aft:rentd) Privind aprobarea Notei conceptuale qi
Temei de proiectare privind_reabilitarea gi modemizarea unui teren de sport gi intocmirea documentaliei tehnico -eco-nomice, faza SF 9i DTAC in vederea realizdrii obiectivului de inverstilii "Reabilitare gi modernizar" i.."n de sport
la $coala nr.2 Cleja" in comuna Cleja, judelul Bacdu -proiect iniliat de dl igtoc petru -primar.A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proieciul de hotdrdre cu documr:ntatia
aferentS.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.601g,6019,60j10 din
31.07.2019.

Proiectul de hotdr6re are anexat:
-referatul de aprobare al primarului, nr. 5680/1g,O7.2}lg,in calitate de iniliator al proiectului de hotdr6r,e, prin

care se aratd necesitatea, oportunitatea, legalitatea si urgenfa adoptdrii unei hotdr6rilanexaaferentd privind aprobarea
Notei conceptuale 9i Temei de proiectare privind .eabilitar"u ;i modernizarea unui teren de sport ;i intgcmirea
documenta{iei tehnico - economice, faza SF gi DTAC in vederea reeiizirii obiectivului de investi{ii ,,Reabilitare 

qi
modemizare teren de sport la $coala nr.2 Cleja" in comuna Cleja, judetul Bacdu, in forma prezentatd gi redactat6:;

- nota conceptuald nr. 5222103.07.2019 gi tema de proiectare nr.5264105.07.2019, aprobate de cdtre ord.rratorul
de credite;

-referatul compartimentelor de resort Birou financiar contabil, achizilii publice gi compartimentul gi dez'oltare
1o9a]4, strategie, programe' managementul proiectelor, din cadrul apaiatutui de 

'speciaiitate al primarLrlui nr.
5678119.07.2019, aprobat de cdtre ordonatorul de credite.

Se intreabl dacl sunt amendamente la proiectul de hotdrAre.
Dl primar susfine proiectul de hotdrAre.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdrdre/anexa aferentd se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de l5 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri prezen{i, in foima prezentatd,gi redactatd.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judeful Bacdu qi compartimentele de resort(birou financiar

contabil, achizilii, urbanism, administrarea 
_domeniului public qi priva-t, dezvoltare locald, strategie, managementul

proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hot6rlri cu reJpectarea
normelor I egale,care reglementeazd acest aspect.

4'Se trece la prezg4tarea proiectului de hotirAre(cu anexa aferentd) Privind aprobarea Notei conceptr-rale ;iTemei de proiectare gi intocmirea documentaliei tehnico - econonric e, faza sr gi orac in vedere a realizirii
obiectivului de investilii "Reabilitare qi modemizare teren de sport la $coala Gimnaziald Valea Micd,, in satul Valea
Micd, co-muna cleja, judepl Bacdu -proiect iniliat de dl Igtoc petru -primar.A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotdr6re cu documentatia
aferentd.

Proiectul de hotdr6re are avizele comisiilor de specialitate ale consiliului Local nr.601g,601g,6020 din
3t.07 .2019.

Proiectul de hotdrdre are anexat:
-referatul de aprobare al primarului, nr.5708122.08.2019, ?n calitate de iniliator al proiectului de hotdr6r.e, prin

care se aratd necesitatea, oportunitatea, legalitatea si urgenla adoptdrii unei hotdrdrilanex'a aferentd privind apr.c,barea
Notei conceptuale 9i Temei de proiectare qi intocmi."u do.u*.ntaliei tehnico - economic e, faza Sf ;i fit lfC in
vederea realizArii obiectivului de investilii 'Reabilitare gi modernizare teren de sport la $coala Gimnaziall Valea
Micd" in satul valea Micr, comuna cleja, judelul Bacdu, in forma pre zentatd,qi redactatd;



- nota conceptualS nr. 561 9l17 .07 .2019 gi tema de proiectare nr.5620117.07.2019, aprobate de cdtre ordonatorul
de credite;

-raportul compartimentelor de resort Birou financiar contabil, achizitrii publice ;i compartimentul qi dezvoltare
loca15, strategie, programe, managementul proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
5682119.07.2019, aprobat de cdtre ordonatorul de credite.

Se intreabd daci sunt amendamente la proiectul de hotdr6re.
Dl primar sus{ine proiectul de hotdrdre.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hot[rdre/anexa aferentd, se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de 15 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri prezen{i, in forma prezenlatd,qi redactati.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judeful Bacdu ;i compartimentele de resort(birou financiar

contabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului public gi pril,at, dezvoltare locald, strategie, managernentul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri cu respectarea
normelor legale,care reglementeazd acest aspect.

5.Se trece la prezentarea proiectului de hotdrdre(cu anexa aferentd) Privind aprobarea Notei conceptuale gi
Temei de proiectare gi intocmirea documentafiei tehnico - econornice, faza SF gi DTAC in vederea rearlizditi
obiectivului de investilii "Reabilitare gi modernizare teren de sport la $coala Gimnaziald Somugca" in satul Son'rusca ,
comuna Cleja, judelul Bacdu-proiect iniliat de dl lgtoc Petru -primar.

A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliulr-ri Local proiectul de hotar6re cu docuntentatia
aferentS.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor de specialitate zLle Consiliului Local nr.6018,6019,60110 din
31.07.2019.

Proiectul de hotdr6re are anexat:
-referatul de aprobare al primarului, nr.5713122.07.2019, in calitate de iniliator al proiectului de hotdr6rt:, prin

care se aratd necesitatea, oportunitatea, legalitatea si urgenfa adoptdrii unei hotdr6ri/anexa aferentd Privind aprobarea
Notei conceptuale gi Temei de proiectare qi intocmirea documentaliei tehnico - economice, faza SF qi D't,{C in
vederea realizdrii obiectivului de investilii "Reabilitare gi modemizare teren de sport la $coala Gimnaziald Somugca"
?n satul Somugca, comuna Cleja, judelul Bacdu, in forma prezentatdgi redactatd;

- nota conceptual6 nr. 5223103.07.2019 ;i tema de proiectare nr.5258/04.07.2019, aprobate de cdtre ordonatorul
de credite;

-raportul compartimentelor de resort Birou financiar contabil, achizilii publice gi compartimentul gi dezvoltare
localS, strategie, programe, managementul proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al primanrlui nr.
5681 119.03.2019, aprobat de cdtre ordonatorul de credite.

Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotarAre.
Dl primar susline proiectul de hotdrAre.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdrdre/anexa aferentd, se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de 15 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri prezenli, in forma prezentatl,gi redactata.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judelul Bacdu qi compartimentele de resort(birou financiar

contabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului public qi pril'at, dezvoltare locald, strategie, managernentul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri cu respectarea
normelor legale,care reglementeazd, acest aspect.

6.Se trece la prezentarea nroiectului de hotlrflre(cu anexele aferente) Privind aprobarea proiectului
Amenajare alei pavate zona biserica Sfhntul Marcu gi zona Stadionului gi a indicatorilor tehnico-economici conform
Devizului General intocmit de cltre SC GED POJECT SRL Bacdu -proiect iniliat de dl Iqtoc Petru -primar.

A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliuluri Local proiectul de hotdrdre cu docunrentatia
aferentd.

Proiectul de hotdrAre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.6018,6019,60i10 din
31.07.2019.

Proiectul de hotdrdre are anexat:
-referatul de aprobare al primaruluinr.5764123.07.2019 in calitate de initiator al proiectului de hotardre prin care

se aratd necesitatea,oportunitatea, legalitatea si urgen[a adoptlrii unei hotdrdri/anexele aferente "Privind aprobarea
proiectului Amenajare alei pavate zona biserica Sffintul Marcu gi zona Stadionului ;i a indicatorilor tehnico-economici
conform Devizului General intocmit de cdtre SC GED POJECT SRL Bacdu,,.

-referatul structurii de resort -manager proiect/administrator public, nr.5762123.07.2019, prin care se propune
aprobarea proiectului Amenajare alei pavate zona biserica Sfdntul Marcu ;i zona Stadionului ;i a indicatorilor
tehnico-economici conform Devizului General intocmit de cdtre SC GED POJECT SRL Bacdu, aprobat de cdtre
ordonatorul de credite



Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdrdre.
Dl primar susline proiectul de hotdrdre.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdr6re/anexele aferente, se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de 15 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieriprezen[i,in forma prezentatd,gi redactati.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judeful Bacdu qi compartimentele de resort(birou financiar

contabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului public  i privat, dezvoltare locald, strategie, managernentul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri cu reipe,ctarea
normelor legale,care reglementeazd acest aspect.

7.Se trece la prezentarea proiectului de hotlr6re(cu anexa a{'erentd) Privind aprobarea utilizdrii surnei de
3.235 mii lei , din excedentul anilor precedenli, ca sursd de finanlare a Secfiunii de dezvoltare a bugetului local pe
anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor de investilii pe anul 2019, modificatd gi completati, cu finanlare
pa(iald sau integrald de la bugetul local, nr.5942129.07.2019 -proiect iniliat de dl lgtoc Petru -primar.

A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotdrAre cu documentatia
aferent6.

Proiectul de hotdrAre are avizele comisiilor de specialitate zLle Consiliului Local nr.6018,6019,60110 din
31.07.2019.

Proiectul de hotdr6re are anexat:
-referatul de aprobare a primarului,in calitate de iniliator al proiec:tului de hotarAre nr.5963129.01.2019 prin care

se arat6 necesitatea, oportunitatea legalitatea qi urgen[a adoptdrii unei hotdr6rilanexa aferentd" Privind aprobarea
utilizdrii sumei de 3.235 mii lei, din excedentul anilor precedenti, ca sursd de finanlare a Sec{iunii de dezvr;ltare a
bugetului local pe anul 2019, respectiv aprobarea listei obiectivelor de investifii pe anul 2019, modificatd gi
completatd, cu finanfare pa(iald sau integrald de la bugetul local, nr. 5g42l2g.O7.21lg in forma prezentatd qi
redactatd.

-referatul intocmit de cdtre structura de resort, Birou financiar contabil ,..din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nt.5943129.07.2019, cu privire la aprobarea utilizdrii sumei de 3.235 mii lei , din excedentul anilor
precedenli, ca sursd de finanfare a Sec{iunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 201 9, respectiv lista obiectiyerlor de
investilii pe anul 2019, modificatd qi completatd, cu finanlare pa(iald sau integralS de la bugetul local,
rv.5942129.07.2019, anexd la hotdrdre, aprobate de cdtre ordonatorul de credite;

Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdr6re.
Dl primar susjine proiectul de hotdr6re.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdr6re/anexa aferentd se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de 1 5 voturi o'pentru", de cdtre dnii consilieri prezenli, in forma prezentatd, gi redactat6.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judetul Bacdu gi compartimentele de resoft(birou financiar

contabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului public si privat, dezvoltare locald, strategie, manage:rnentul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri cu reJpectarea
norme I or I e gal e, care re gl ementea zd, acest aspect.

8.Se trece la nrezentarea proiectului de hotirflre(cu anexa aferentd) Privind aprobarea executdrii lucrlrilor de
reparalii curente la $coala gimnaziald Somuqca, comuna Cleja, judelul tsacdu -proiect iniliat de dl lgtoc Petru -primar.A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliuluri Local proiectul de hotdr6re cu docunrentafia
aferentS.

Proiectul de hotdrAre are avizele comisiilor de specialitate a.le Consiliului Local nr.6018,6019,602)0 din
31.07.20t9.

Proiectul de hotdr6re are anexat:
-referatul de aprobare al primarului rv.5897126.07.2019 in calitate de iniliator al proiectului de hotdr6re prin care

se aratd necesitatea,oportunitatea, legalitatea si urgenla adoptdrii uneri hotlrfirilanexa aferentd " Privind apr6barea
executdrii lucrdrilor de reparalii curente la $coala gimnaziald Somugca. comuna Cleja, judeful Bacdu in valoare totald
de 95.933,34 lei";

-referatul structurii de resort Birou financiar contabil, achizirtii publice, compartiment Dezvoltare Locald,
t-t!l$i",programe 9i managementul proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr.
5888125.07.2019, privind aprobarea executdrii lucrdrilor de repara{ii curente la $coala gimnaziald Somusc'a, in
valoare totald de 95.933,34lei, valoarea estimatd a lucrdrilor lucrdrilor fird T.V.A de 80.616,25 lei, conform Lisrtei de
cantitd(i anexd la Hotdrdre, aprobat de cdtre ordonatorul de credite.

Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdr6re.
Dl primar susline proiectul de hotdrAre,..este necesar sd fie fhcute lucrdri de reparafii la fatade(encuieli ;i

zugrdveli),...sunt infiltralii in pere!i,....trebuie frcutd gi o redirecfionare a apelor pluviale,...
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norm el or I e gal e,care re gl em entea zd acest aspect.

vind^ aprotrarea alipiri i terenului cu nr. cadast ral 62444, in

::,J33li:,,il'i"ll;il;;f#il,lffi;#;,.;#;],:ffiJili:::11ii-'[?":,i,i-comuna cleja, judelul Bacdu -proiect ini{iat de dl Igtoc petru -primar.
- A fost pus la dispozilia comisiiloi a" rp."ruiiiu,. ,i. c""rririrrri

aferentS.
Local proiectul de hotdrdre cu documentatia

-referatul de aprobare al primarului in calitate de iniliator al proiectului de hotdrdre , nr.5gll/26.07.201g prin carese aratS necesitatea,oportunitatea,legalitatea.si urgenla adoptSrii unei hotSrari privind aprobarea alipirii terenului cunr'cadastral 62444, in suprafatd de 1310 mp la terJnui", n.. cadastral oz++'s, ir'rrffi; de 1003 mp, terenuri situatela gcoala rtr.2 Cleja, comuna Cleja, judelul 
-Bac5u;

- referatul de admitere alipire nr.57503116.07.2019 emis de cdtre O.C.p.I Bacdu;-referatul compartimentului de resort administrarea domeniului public gi privat,urbanism din cadrulaparatului de specialitate al primarului, nr. 5900126.07.2019 referitor la aprobar.u utipi.li terenului cu nr.ca,Jrastral62444' in suprafafd de 1310 mp la terenul cu nr. cadastral 62448,in suprafafd de 1003 mp, terenuri situate la scoalartr.2cleja, comuna cleja, jude{ul Bacdu, aprobat de crtre primar. 
' -- ---r^-^*i rrrv' Lwrlrrurr )rLudttr ra

Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectur de hotdrdre.
Dl primar susline proiectul de hotdrdre,.. este necesard acestd alipire a celor doud terenuri .Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdrdre, se supur,: la vot, acesta este aprobat, pe articole, r:u uncvorum de l5 voturi o'pentru", 

de cdtre dnii consilie ri prezenli, in forma ltrezentatd.qi redactatd.
Primarul, administratorul public comuna cte;a, luaeiul Bacdu gi compartimentele de resort(birou financiarcontabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului publicli 

-privai, 
dezvoltare locald, strategie, managementulproiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la'indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri cu respectareanormelor legale,care reglementeazd acest aspect.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor
31.07.2019.

Proiectul de hotdrdre are anexat:

de specialitate ale consiliului Local nr.60rg. 6019. 6020 din

Privind aprobarea achiziliondrii gi amplasarii a doud

||||,IT:,jtX.r":,} :::?:":_;t 
i"eirea ain 

"omund, 
cu rol de indic;o;,1;;;a"tr**." ;',".n".,;ir, .'ffi.i ili":linitiat de dl lgtoc Petru *primar.

A fost pus la dispozitria comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotdrAre cu documentatiaafergnt5. rrvrvvLq. vv rrvLor@re uu uuuulll

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor
31.07.2019.

Proiectul de hotdrAre are anexat:

de specialitate ale Consiliului Local nr.60lg, 6019, 6020 din

-referatul de aprobare al primaruluirv.594ll29.o7.2ol9 in calitate cle iniliator al proiectului de hotdrdre prirr carese aratd necesitatea,oportunitatea, legalitatea. si urgenfa adoptdrii unei hotrrari" privind aprobarea achizilionar:ii giamplasdrii a doud totemuri luminoase, la intrarel qi iegi.iu Jin .ornuna, cu rol de indicatoare de delimirare ateritoriului comunei ";
-referatul structurii de resort Birou financiar contabil, achizilii publice, compartiment Dezvoltare Lor:ald,stategie, programe qi managementul proiectelordin cadrul aparatului dL specialirut" uip'ri*urului, nr.591 g126.ol.2l.o1g

privind achizitionarea qi amplasdrea a doua totemuri luminoase, la intrarr:a qi ie;irea din comund, cu rol de indic.toarede delimitare ateritoriului comunei, cu un pret estimativ ae ts.ooo lei qi finan1a.ea acesto.a din excedentul bugetuluilocal neangajat, aprobat de cdtre ordonatorui de credite.
Se intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdrdre.
Dl primar susfine proiectul de hotdrAre.
Dl consilier Joca Ion - ar trebui amplasat la intrarea in valea Micd,.. au o mullime de probleme soferii peaceastd delimitare,..
Dl consilier cadar.Pavel - mai este o problemd in zonadrumuluijudefean, sunt pericole uriage.DI primar - ar trebui amplasat un indicator de stop,.. am cumpdral o oglindd dar s-a spus cd trebui un pr..iectaferent pentru amplasarea acesteia, in cazul in care nu este ampasatd corespunzdtor se pot produce accidente.



Nemaifiind discufii pe marginea proiectului de hotdrdre se supune la vot, acesta este aprobat, pe articoler, cu un
cvorum de l5 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri prezenli, in formil prezentatd;i redactatS.

Primarul, administratorul public comuna Cleja, judelul Bacdu gi compartimentele de resoft(birou flnanciar
contabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului public gi privat, dezvoltare local6, strategie, managementul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri cu respectarea
normel or I e gal e, care regl ementea zd, acest aspect.

11.Se trece la orezentarea proiectului dg hotlrire(cu anexa aferentl) Privind rectificarea bugetuluri local,
comuna Clejajudetul Bacdu pe anul 2079,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.5948129.Ct'1'.2019-
proiect iniliat de dl Igtoc Petru -primar.

A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotdr6re cu docurnentafia
aferentd.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.6018,6019,6020 din
31.07.2019.

Proiectul de hotdrdre are anexat:
referatul intocmit de cdtre dna ec.David Mihaela Sef Birou -Financiar Contabii ,....din cadrul aparatului de

specialitate al primarului ,nr .5948129.07.2019 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Cleja pre anul
2019, aprobat de catre ordonatorul de credite;

-referatul de aprobare a primarului comunei Cleja,in calital.e de iniliator al proiectului de hotarlire nr.
5953129.07.2019 prin care se aratd necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgenta adoptdrii unei hotdr6ri cu priLvire la
aprobarea rectificdrii bugetului local,comuna Cleja,judetul Bacdu in cadrul sedinfei Consiliului Local aga cum au fost
intocmite de cbtre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului.

Se intreab6 dacd sunt amendamente la proiectul de hotdrdre.
Dl primar susfine proiectul de hot5r6re,.......este necesard aceasitd rectificare motivat de faptul cd lucr'5rile pe

care facem sunt din bugetul local.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectului de hotdr6re/anexa aferentd se supune la vot, acesta este aprobat, pe

articole, cu un cvorum de l5 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri pnezenfi, in forma prezentatd;i redactatd.
Primarul, administratorul public comuna Cleja, judeful Bacdu qi compartimentele de resort(birou financiar

contabil, achizilii, urbanism, administrarea domeniului public gi privat, dezvoltare local5, strategie, managementul
proiectelor) din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri cu respectarea
normelor legale,care reglementeazd acest aspect.

Diverse:
Se propune alegearea dlui consilier Ambdrus Anton preqedinte de ;edintd pentru urmdtoarele trei luni, supusd

propunerea la vot, aceasta este aprobatd in unanimitate de cdtre dnii c,onsilieri prezenfi.
Dl primar - in legdturd cu Asocialia sportivd , trebuie reactualizat statutul , consiliul de administrafie. ,oste un

b6iat din Somugca care a terminat educalie fizicd qi sport , ar putea sd fie antrenor, dar trebuie pldtit, nimeni nu face
treabd degeaba.

Dl consilier Doboq G - este legal sd fie pldtit?
Dl primar - trebuie gdndit ca echipa sI fie a primdriei.
Dl consilier Dobog.- cine vine ca antrenor trebuie sd se ocupe.
Dl consilier Joca I. primdria are microbuze, trasportul celor din echipa de fotbal ar putea sd se facd cu ele.
Dl consilier Hoborici V.- trebuie vdzut dacd este legal sd se facd acest lucru, microbuzele au o destinafie prrecisd.
Dl primar - vine ziua comunei va trebui sd facem niqte amenajari.
Dl consilier Doboq G - s-a abandonat idea cu terenul din zona scenei.
Dl primar - nu a fost abandonatd se vor face amenajdri.
Dl Joca I. - cei care vin in comund sd igi v6ndd marfa lipd cu difuzorul ;i deranjeazS, trebuie vorbit cu polilia sd

ia mdsuri.
Dl primar - avem trei poliliEti la post dar mai tot timpul sunt pler:afi.
Dl primar - la Somugca este posibil sd se inchidd dispensarul, nu mai avem medic.
Dl consilier Joca I.- parcul de la mine din zond este distrus, scaune rupte,...
Dl primar - se lucreazd la proiectul cu camerele de luat vederi.
Dl consilier Joca I. - la monument iarba este mare, la iegirea din sat sunt aruncate gunoaie.
Dna viceprimar - a scdzut numdrul de ore, conform legii, pe care trebuie sd le presteze cei la 416. La vale la

stadion sunt gunoie aruncate, dupd ce se face curdlenie nu dureazd mult timp si iar se aruncd gunoi.
Dl primar- trebuie gdsite solulii, nu mai avem oameni, cei care rnai sunt nu se pot descurca cu motocoasir .



Nemaifiind discufii, in continuare dl preqedinte mulpmeqte tuturor pentru participare si declard inchise lucrdrile
qedinlei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal spre cele legale, din care un exemplar va fi pus la
dispozitia d-lor consilieri ,in dosarul comisiilor de specialitate si celor interesafi in dosarul .u p.o..r. verbale din
incinta primdriei, constituit ca urrnare a aplicdrii Legii transparenlei rlecizionale si va fi transmis p.nt., publi,;are pe
site-ul primdriei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CONSILIER
HOBORICI VALENTIN

secretar general comunA

BLEOJU ELENA


