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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA CLEJA 

CONSILIUL LOCAL 

 
Strada Unirii, nr. 224, sat Cleja; Tel/fax: 0234/253012; 0234/253222 

e-mail: uat@primariacleja.ro 

 

          Nr. 10032/29.11.2019   

 

 

 

Proces-verbal 

Încheiat la data de 29.11.2019 

În ședința ordinară a Consiliului Local Cleja 

 

 

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

participă 15  consilieri  din totalul de 15. Se efectuează prezența  domnilor consilieri, se declară legal 

constituită sedința Consiliului Local și se propune începerea lucrărilor acesteia. 

   La ședință nu este prezent domnul Petru ISTOC –primarul comunei Cleja, proiectele de hotarare 

fiind sustinute de domnul Andrei VOIDOC-presedintele de sedinta. 

 Prin dispoziția primarului nr. 240/22.11.2019, s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, 

conform prevederilor art. 133 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru  data de 

29.11.2019, ora 9,30.   

  

Se dă citire dispoziției de convocare al Consiliului Local, nr. 240/22.11.2019, cu urmatoarea  Ordine 

de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău din 

data de 31 octombrie 2019. 

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei 

Cleja, pentru o perioadă de cel mult trei luni începând cu prima ședință din luna noiembrie 

2019 

 

   Inițiator – PRIMAR 

 

3. Proiect de hotărâre privind  Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Consiliului Local al comunei Cleja, județul Bacău.  

 

Inițiator – PRIMAR 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 228 din anexa la HCL nr. 22/27.04.2018, 

”privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja, județul Bacău a unor 

bunuri, având categoria de folosință drumuri și terenuri neproductive situate în intravilan și 

extravilan”   

         

Inițiator – PRIMAR 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Cleja, pentru  

trimestrul III 2019; 

Inițiator – PRIMAR 
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6. Diverse probleme. 

 

       Având în vedere urgența, necesitatea, legalitatea și oportunitatea  unor proiecte care nu pot fi 

amânate pentru ședința următoare s-a  propus aprobarea  suplimentării ordinei de zi din dispoziția 

nr.240/22.11.2019 cu următorul  proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor de reparatii curente propuse a fi executate la Scoala 

generala nr. 1 Cleja, judetul Bacau.        

-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

 

Supusă la vot ordinea de zi menționată mai sus, cu  completările ulterioare, este aprobată în 

unanimitate de   voturi de  către domnii consilieri prezenți (15 voturi “pentru”). 

 În continuare se întrebă dacă sunt obiecțiuni asupra  procesului verbal  al ședinței   din data de 31.10.2019.  

 Nefiind obiecțiuni se supune la vot procesul   verbal menționat mai sus și acesta este   aprobat  cu un 

numar de 15 voturi “pentru”  de catre domnii consilieri prezenți, în forma prezentată și redactată. 

 

1. Se trece la prezentarea primului proiect de hotărâre   “Privind alegerea președintelui de 

ședință al Consiliului Local a comunei Cleja, pentru o perioadă de cel mult trei luni începând 

cu prima ședință din luna noiembrie 2019 

 

  Inițiator – PRIMAR   

 A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu 

documentația aferentă.  

  Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 10026, 

10027, 10028, din 29.11.2019.   

  Proiectul de hotărâre are anexat: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Cleja, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, nr. 9697/20.11.2019,   

b) raportul compartimentului de specialitate nr. 9698/20.11.2019.  

Domnul presedinte de sedinta susține proiectul de hotărâre. 

 Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, acesta se supune la vot: 

 Voturi pentru  =14, 

 Împotrivă   = 0, 

Abțineri   = 1.  

1. Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului Local Cleja nr. 89/2019 privind  

”Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Cleja, pentru o perioadă de 

cel mult trei luni începând cu prima ședință din luna noiembrie 2019”. 

  

2. Se trece la prezentarea celui de-al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi respectiv:  

Proiect de hotărâre privind “Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Consiliului Local al comunei Cleja, județul Bacău”, cu anexa aferenta; 

 Inițiator – PRIMAR 

  A fost pusa la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu 

documentația aferentă.  

 Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.10026, 

10027, 10028, din 29.11.2019.   

 Proiectul de hotărâre are anexat: 

         a) referatul de aprobare al primarului comunei Cleja, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre, nr. 9699/20.11.2019; 
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     b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr 

9700/20.11.2019.   

Domnul presedinte de sedinta susține proiectul de hotărâre. 

 Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, acesta se supune la vot: 

 Voturi pentru  =15, 

 Împotrivă    = 0, 

Abțineri   = 0.  

Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului Local Cleja nr. 90/2019 privind 

“Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Cleja, 

județul Bacău”. 

 3.Se trece la prezentarea celui de-al treilea proiect de hotărâre,   modificarea poziției nr. 228 din 

anexa la HCL nr. 22/27.04.2018, ”privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja, 

județul Bacău a unor bunuri, având categoria de folosință drumuri și terenuri neproductive situate în 

intravilan și extravilan”   

        Inițiator – PRIMAR 

 

 A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu 

documentația aferentă.  

 Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 10026, 

10027, 10028, din 29.11.2019.   

Proiectul de hotărâre are anexat: 

a) referatul de aprobare al primarului, nr.9709/20.11.2019, în calitate de inițiator al proiectului.   

b) raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

nr.9710/20.11.2019.    

     Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre. 

     Dl presedinte de sedinta susține proiectul de hotărâre..  

Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre/anexa aferentă, acesta se supune la vot: 

Voturi pentru  =15, 

Împotrivă   = 0, 

Abțineri   = 0.  

  Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului Local Cleja nr. 91/2019 

modificarea poziției nr. 228 din anexa la HCL nr. 22/27.04.2018, ”privind atestarea apartenenței la 

domeniul public al comunei Cleja, județul Bacău a unor bunuri, având categoria de folosință drumuri 

și terenuri neproductive situate în intravilan și extravilan”   

 

4.Se trece la prezentarea urmatorului proiect de hotărâre, privind “aprobarea execuției 

bugetului local al comunei Cleja, pentru  trimestrul III 2019”, cu anexa aferenta; 

Inițiator – PRIMAR 

 A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu 

documentația aferentă.  

Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 10026, 

10027, 10028, din 29.11.2019.  .  

 Proiectul de hotărâre are anexat: 

       a)referatul de aprobare a primarului comunei Cleja, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre nr. 9740/28.11.2019 

      b) raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

nr.9741/28.11.2019 si referatul biroului financiar contabil nr. 9719/20.11.2019;  

Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre. 

 Dl presedinate de sedinta susține proiectul de hotărâre..  
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Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre/anexa aferentă, acesta se supune la vot: 

Voturi pentru  =15, 

Împotrivă   = 0, 

Abțineri   = 0.  

 Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului Local Cleja nr. 92/2019 

„privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Cleja, pentru  trimestrul III 2019”; 

. 

 

5.Se trece la prezentarea urmatorului proiect de hotărâre, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

lucrarilor de reparatii curente propuse a fi executate la Scoala generala nr. 1 Cleja, judetul Bacau.        

 

A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu 

documentația aferentă.  

Proiectul de hotărâre are  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 10026, 

10027, 10028, din 29.11.2019.   

Proiectul de hotărâre are anexat: 

       a)referatul de aprobare a primarului comunei Cleja, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre nr. 9992/28.11.2019 

      b) raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

nr.9993/28.11.2019.  

Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotărâre. 

 Dl presedinte de sedinta susține proiectul de hotărâre..  

Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, acesta se supune la vot:  

Voturi pentru  =15, 

Împotrivă   = 0, 

Abțineri   = 0.  

Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului Local Cleja nr. 93/2019 „ hotărâre 

privind aprobarea lucrarilor de reparatii curente propuse a fi executate la Scoala generala nr. 1 Cleja, 

judetul Bacau.        

 

 

  Diverse: 

            Domnii consilieri Joca Ion si Hoborici Valentin, reamintesc faptul ca atribuirea numelui “Sfanta 

Lucia” pentru centrul de zi  este conditionata de achitarea sumei de 1.000 roni de catre 

solicitant(dl.Marcu Eusebiu) la casieria unitatii asa cum a promis.  

          Doamna viceprimar anunta pe domnii consilieri ca sunt invitati dupa sedinta la un spectacol 

organizat de catre copiii de la scoala generala nr. 1 Cleja si la final se vor prinde in hora sarbatorind 

ziua de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.  

Dl. consilier Gherfi Gabriel aduce in atentie posibilitatea montarii unor corpuri de iluminat la 

Scoala nr. 2 Cleja. 

dl. consilier Hoborici Valentin propune sa se  amplaseze un tub cu lungimea de 6 ml in zona 

Berta-Releu pentru a largi podetul existent si a facilita trecerea utilajelor agricole de pe Drum satesc 

asfaltat pe drumul de exploatare  spre tarlaua Berta.  

dl. consilier Voidoc Andrei spune ca este o mare problema si la podul de la Trei Cruci 1 care 

este in constructie intrucat ingreuneaza circulatia riveranilor spre casele lor.  

Doamna viceprimar propune sa discute domnul primar cu familia Hodorog pentru a rezolva 

problema.  

dl. consilier Hoborici spune ca Aleea Sf. Francisc este desfundata si necesita interventia cu 

utilajul primariei si cu prundis.  

dl. consilier Dobos Gicu spune ca aceeasi problema este si la Aleea Sf. Marcu si pe strada 

Bertei. 
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Dl consilier Joca Ion ridica problema cainilor care se aduna in parculetul copiilor de la Scoala 

nr. 2. Sa se faca ceva.  

dl. consilier Cadar Pavel propune identificarea lor, iar in cazul in care au stapan, acestia sa fie 

sanctionati.  

dl. Joca Ion spune ca se depoziteaza gunoaie pe marginea drumurilor(ex. zona CPL) si intreaba 

daca se urmareste pe camerele de supraveghere cine depoziteaza gunoaiele si sa fie amendati. 

Doamna viceprimar sustine ca se face curatenie si a doua zi este la loc. S-au verificat camerele 

si nu au fost observate persoanele care au dus gunoi in zona pentru ca sunt persoane care se pricep sa 

evite camerele de supraveghere. Doamna viceprimar a enumerat locatiile unde sunt amplasate camere 

de supraveghere. „Sunt prea putine”, au concluzionat domnii consilieri.  

dl. consilier Hoborici Valentin sustine ca o singura camera pe locatie e prea putin, sa se verifice 

la strada Lasloaia cine arunca gunoiul, este un singur drum  care duce spre Lasloaia si se poate 

identifica daca cineva duce gunoi acolo.  

dl. Joca Ion propune sa participe la receptiile lucrarilor din comuna si consilierii locali.  

Dl consilier Dobos Gica propune montarea unui numar de trei indicatoare in statiile de autobuz 

existente.  

Dl consilier Benchea Stefan propune montarea unei camere si la Scoala de la Somusca. 

Dl consilier Cadar Pavel pune in discutie problema parcarii autoturismelor in intersectii, 

impiedicand astfel vizibilitatea in zona(ex: intersectia DCL 165-strada Unirii cu DJ 119-Strada 

Eternitatii) si punerea in pericol a participantilor la trafic. Propune sa se monteze stalpi antiparcare. 

Dl. consilier Hoborici Valentin spune ca a evitat un accident in zona mentionata doar pentru ca 

a reactionat cu promptitudine.   

Se pune in discutie adresa de la Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru situatii de 

urgenta cu privire la punerea in legalitate privind respectarea planului de masuri privind punerea in 

aplicare a OMAI nr.  75/27 iunie 2019.  

 Dl. consilier Pavel Cadar propune demararea procedurilor de reabilitare a DJ 119 care ar fi mai 

scurt pentru ca echipajele de pompieri sa ajunga in localitate.  

 

               Conform prevederilor legale s-a încheiat prezentul proces verbal, 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 la adresa https://www.primariacleja.ro.   
 

   Președinte de ședință                întocmit 

Consilier Andrei VOIDOC           pt. secretar general comuna, 

                       Ileana BENCHEA 

                                                                            

 


