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tncheiat astdzi 29.t05.2020

,{stizi data, de mili sus are loc serlin{a ordinard a C)onsiliului Local Cle.la, judelul Elacdu la care
participd un numar de l5 consilieri locali. din l5 in func{ie. Se efeclueazzdpreze:n\a dlor consilie,ri, se declard
legal constituita r;edinla Consiliului l,ocal gi se propune inceperea lucrdrilor acesteia.

P'rin dispozil;ia primarului, nr. 105;122.05.'.2020, s-a convocat Clonsiliut Local in qedLinld ordinard.
conform prevederilor ar:t. 133 alin,(l) din O.U.Ci nr.5712019 privind Codul hdmrinistrativ, pentru dara de
29.O5.2O2O.ora 10 oo 

.

Se dd citire dispoziliei de convocare a Consiliului Locat, nr.105122.05.2020, cu urmatorer,3a Ordinea de
zi:

Lr\probarea procesului-verbal al Eedinlei ordinare a Consiliului t.ocal Cleja, jude{ul .Bacdu
din data de 30.04.2020.

2.Proiect de hotarare, privind alegerr;a preqedintelui dr:;edin![ al consilir"rlui Local a[ cornunei
Cleja, pentru c, perioadd de cel mult tr:ei luni, incepdmd cu prima Eedinla dirr luna mai202lt

INITLATOR- PR IMAR-l?etru Istoc

3.Proiect de hotarare, privinrl aprobarea cotizaiiei la patrimoniul Asocialiei de Dr:z:v,cltare
lnterconrunitari Bacdu-ADIB, pentru anul 2A20;

IN ITLATOR-lPR I MAR-Petru Isroc

4.Proiect dc hrltarare, privind acceptarea unei dona(ii de 0,70 mc., material lemnos, ofi:ritI de
cELtre Ocolul silvic Bacdu

IN ITL{TOR-I?R I MA R-Petru Istoc

5.Proiect de hotarare, privind preluarea temporar[ a unui secl.or dle drum jr-rrJe{ean, proprietate
publich a.judelului Bacau. clin adrninistrarea Serviciului Pubtic Judefean de Drumuri llaciu in
aclministrarea r:onsiliului Local al comunei Clleja, jude{ul Bacau

IN ITL{TOR-PRl MA R-Petru Istoc

6. Proiect de hotiLrAre, privind aprobarea taxei rCe inchiriere gi a Re,gulamentului privind
modalitatea d,: inchiriere a utilzliului buldoexcavator, aflat in patrimoniul Ur\T Comuna Cleja,
j udelul [Jacar.r

IN ITL\TOR-l,Rl MA R-Petru Istoc
j'. D iverse

Totodat[ primarul comunei propune suplimentareia ordinii de zi, cu proie,ctul de hcr.[rdre, privind
ap,robarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi(ie "tlonstruire tenen de sport
multifuncfional in satul Cleja, strada [)iefei, cornuna Cle.ja, judelul Bacdu". fazerPTH.

Supusd la vot ordinea de zi rnenliorratl mai sus, impreuna cu suplimentareil adusi, e:ste aprobatl in
unanimitate de voturi, respectiv 15 rzoturi "pentrLl".



in continuare se intrebir dacri sunt obiecli,uni asurpra procesului verba.l al qedinlei din data de
30.04.2020.

ItJefiind obir:c[iuni se supune la vot procesulL verbal, rnen{ionat rnai sus $i aoesta este aprobat cu un
numarde l5voturi "pentru" decal.retotid-nii consilieri prezenli,infor:maprez:.entatdqi redactati.

l.Punctul unu- Proiect de hotararr:, privind alegerea preEedinteliui de gedinla al consilLiului Local al
comunei Cleja, pentru o perioadd de cel nrult trei luni, incepAnd cu prima;edirrl6 din luna maiiL020.-proiect
iniliat de dl Igtoc Petru *primiir.

r\ fost pus la dispozil:ia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul cle hotdrAre cu
documenta!ia aferent[.

Proiectul de hotardre are aviz:ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Lo,cal.
Nemaifrind discufii pe marginea proiectului de hotdr6re, acesta se supune la vot, cu un cvorum de 1]j voturi

"pentru". de cdtre rJnii consilieri prezen{i, in firrma prezentatd qi rr:dactat6.

2.I'}unctul doi.-Proiectul de hotararr:, aprobarea cotriza{iei la pzrtrimoniul Asocia!iei rJe Dezvoltare
lntercontunilara Bacdu-ADIB, pentru anu1 2A2\ proiect iniliat de dl lgtoc Pelru -.primar.
A. lost pus la dispozitia comisiilor de ripecialitate ale Consiliului Loca) proieclul cle hotarAre c:u docurnentatia

aferentd"
Proiectul de hotarAre are avizele comisiilor de specialitilte ale ConsiliuluLi Local .

Se intreabl daLcii sunt amendamerLte la proiectul de hotdrAre.
Primarul comurrei preci'zeaz.d cd este acela;i cuantum ca cel din anul 2019.
N:fiind discu;ii pe marginea proiectului de hotdrdre, acesta se supune la vot, fiind aprobat, cu un cvorum de l5

v'oturi ''pentru" dirr I 5 consilieri prezenti.

3.Punctul tre!; Proiect de hotarare, privind acceptarea unei dona{ii cle 0,70 mc,, material lr:rnnos, oleritd
de cdtre Ocolul silvic Baciru, prroiect initiat de catre dnul primar IEtoc PetruL.
A fost pus la dispozilia comisiilor de specialitate ale Consiliului l,ocal proiectul de hotdrdre c,u docurnentatia

aferentd.
Proiectul de hotdrAre are avizele comisiiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt amendamente si discutii la proiectul de hotinrare.
Primarul conrunei- precizeazd cd este lemn confls;cat qi trebuie sd-l dea.
Dna viceprintiar Leghede Angelica- precizeazd cd nicianultrecut cei de laocolul s,ilvir: nu au dat lt:mnul.
Dna administrator public- se va solicita gi pentru anul trecut, dacd nu, se va anula ilctul de donali,:.
Dnul consilier Joca lon- este un lt:mn confiscat gi ar treburi sd-l doneze.
Dnul consilier Doboq Gicd- trebuie sd dea lemnul.
Nemaifiind disculii pe marginea proiectr,rlui de hr:tdrAre, ace:ita se supune la vot, :fiincl aprobat, cu un cvorum de
l5; voturi "pentru", din l5 consilir:ri prezr:nti, in flrrma prezertald gi redactatd.

{Punctul paLtrtu- Proiect de hctarare, privind preluare,a temp<lrarir a unui sector de drum ju,Celean,
proprir:tate publicS a.ju,Celului Bacdu, dirr administrarea Serviciului Public Judelean de Drurnuri Bacdu in
administrarea consiiliului Local al comunei Cleja,.judelul Bacdu -proiect iniliat de dl tgtoc Petru -primar.

A fost pus laL clispoz:i1ia comisiilor de specialiteLte ale Consiliului t,ocal proiectul de hotdrdre cu documenta{ia
af-erent5.

Proiectul de hotrirere are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Pregedintele de rsedintd intreabd dacd sunt amendamente gi discutii la proiectul de hotiirdre.
Primarul comunei menfioneazd care sunt sectoarele de drum jude{ean pentru care se r;olicitd prelurlreatemporara.

in vederrea reabilitairii si modernizdrii unor poduri qi podele, in urma inundatiilor din ultima perioada. Doresqte sd faca
aceste lucrdri pe foncluri europene, daca se poate.

Nemaitlind disculii pe marginea proiectului de hotdrdre. acesta se supune la vot, fiind aprobat, c',r un cvorum de
l5 voturi "pentru", de cdtre dnii consilieri pre:zen1i, in forma prezentatd gi redactatd.

S-rp-grrglgl-ql4ci - Proiect de hotarare, privind aprobareeL taxei de inchirierr: qi a Regulanrentului privind
modalritatea de inchiriere a utilajutui buldoexcavator, aflat in patrimoniul UATComuna Cleja., jude{ul Bacau
-proiect iniliat de dl lgtoc Petru --primar.



h lost pus lil rJispozilia cr:misiilor de rspecialitilte ale tlonsiliului l-ocal proiecrtul de hotdrdre cu documentatia
aferenl.S.

Proiectul de hLolardre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Presedintele cle sedinta intreaba dac:a sunt amendiamente si discutii la proiectul de hotarare.
Dnul consilier Dobos Gicd- se intreaba daca are timp sa se fercd in iumdtate de ord.
Sr:cretarul general precizeazd ca inchirierea se face pe cel pu[in o ord,
Dnul consilien Voidoc Andrei- intreabd clacd este bazdleigaldt.
Secretarul genenal- este bazd legald
Nemaifiind diiscu{ii pe rnarginea proiectrrlui de hrotdrdre, acesta se supunr3 la vot, fiirrd aprobat, cu un cvorum cle
lji voturi "pentru", din l5 consilir:ri prezenti, in fbrma prezentatd gi redacl.atd.
6.Punctul sase- Proiecl de hotarrare, privind aprobarea inrJicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investilie "Clonstruire teren de sport multifuncl.ional in satul Cleja, strada Piefei, comunrl Cleja, judelLrl
Bacdu", faza PTf-I.-proiect iniliat de dl lgtoc petru -primar.

A' tbst pus la dispozitia comisiilor de s;pecialititte ale Consiliului l.ocal proiecrul cle hotlrAre cu docurnentarra
aferentS.

Proiectul de hotdrdre are avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Presedinlele de sedinta intreaba daca sunt amendamente gi discu(ii la proiectul de hotrirdre.
Dna adrninistrrator- precizeazd cd proiectul se afla la final qi trebuie ca membrii Colsiliului local sid aprobe. S-a

depus pentru autorizafie de construire , valoarea proiectului s-a micqorat, s-au depus sume pentru ISC, s-a trecut exact
valoarea licitatd. Urnteazd sd se porneascd execulia.

Nr:maifiind discutii pe rnarginea proiectului de hotdr6re, ace:sta se supune la vot, fiind aprobat, cLl un cvgrum de
l5 voturi "pentru" din 15 consilieri prezenti, in forma prezentatd,qi redactatd.

8. Punctul opt- Diverse.

Se'cretarul cornuLnei- i'ntreaba mernbrii Consiliului local dacd mai sunt de acord cu filmarea gedirrlel,or Consitiului
Local. S-a supus la vot, in unanimitate de voturi s-a hc,tdrdt ca gedinlele Consiliului local siinu mai fie: lilmate.

Totodata se cla citire adresei nr. 401'5 din 19.05.2t020 a dlui Mar<:u Eusebiu, prin care intr:n1ion,:azd sd
amplaseze o statuie cu SlAnta L,ucia 1'n incinta Centrului de zi pentru copii aflali in situaiii de risc Ce separare de
parinti.

Ordinea de zi fiind epuizata, pre;edintele de qeCin[a multunneste mernbrilor Corrsiliului Local si
executivului pentru participare, declarind lucrdrile Eedinfei 

'inclrise 
.

C'onform preverJerilor legale s-a incheiat prezentul proces verbal, din care un exr:mplar va fi pus la dispozilia d-
lor consilieri in dosarul comisiilor de srpecialitate qi celor interesafiin dosarul 0u procese verbale din incinta primariei.
constituit ca utmar(l a aplicdrii Legii transparentei decizionale gi va fi transmis lpentru publicare pe site-r.rI primaLriei.

PRESEDINTE DE SECRETAR G IiN ERA\I. CONI UNA,

Tatiana Fodor,F.r\t.'\CONSILIER
Ionel V


