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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA    

--CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL--  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail : gaiceana@yahoo.com      

 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi  31.01.2018  , in sedinta ordinara a  membrilor 

Consiliului Local  Gaiceana. 

 Sedinta este deschisa de catre secretarul comunei, d-ra Fodor Tatiana, care 
face cunoscut membrilor Consiliului Local Gaiceana ca au fost convocati in sedinta 
ordinara , conform dispozitiei primarului comunei Gaiceana, inregistrata sub nr. 
20 din  26.01.2018. 

 Se constata, din consultarea condicii de prezenta, ca din cei 11 consilieri 
convocati , prezenti sunt  toti. Sedinta fiind statutara, isi poate incepe lucrarile. 

La sedinta participa din partea executivului, dnul primar Abdula Stefanel , d-nul 
viceprimar Bondea Gheorghe. 

 In continuare, secretarul  solicita d-lui primar sa supuna se aprobare 
proiectul ordinii de zi , care este aprobat cu 11 voturi pentru. 

Presedintele de sedinta, dnul Codreanu Titi, supune spre aprobare procesul verbal 
de la sedinta anterioara, care este aprobata cu 11 voturi pentru.  

Primul punct :proiect de hotarare, privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului bugetar pentru trimestrul IV al anului 2017, care este prezentat de 

catre primarul comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Nefiind inscrieri la cuvant,se supune la vot, proiectul de hotarare, fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru. 

mailto:comunaoncesti@yahoo.com
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Punctul doi: proiect  de hotarare, privind aprobarea contului anual de 
executie al bugetului local aferent anului financiar 2017, care este prezentat de 
catre primarul comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant si totodata le face 
cunoscut membrilor consiliului local, ca asa cum se prezinta trimestrial inchiderea 
exercitiului bugetar, acum este prezentat pe intreg anul, fiund prezentate in 
cursul anului 2017. 

Nemafiind inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru. 

Punctul trei: proiect de hotarare, privind organizarea retelei scolare pentru 

anul scolar 2018-2019, care este prezentat de catre  dnul primar. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant, facand cunoscut ca 
reteaua scolara ramane ca  in anul 2017. 

Dnul Mihalachi Nicusor- ca si locatie ramane la fel. 

Primarul comunei-  ramane doar ca si locatie, inspectoratul scolar a spus ca 
trebuie sa reduca nr. de personal, nu se incadreaza in cheltuieli. 

Dnul Bondea Gheorghe-este de acord cu reteaua scolara, ISJ vrea  sa 
inchida scolile si  nu este de acord si nici cu invatamantul simultan pentru ca 
exista minimul de copii, nu va mai fii aceeasi capacitate. Sa ramana aceeasi retea 
scolara. 

Dnul Pogar Laurentiu- cu privire la  invatamantul simultan, nu s-a discutat 
intre director si ISJ aceasta problema, ar trebui ca directorul scolii sa vina in fata 
consiliului local  si sa prezinte problemele. Nu este benefic simultan si nu crede ca 
directorul a pus in discutie aceasta problema, ca sa fie constructiva pentru 
Gaiceana. 

Primarul comunei- arata ca directorul  se implica, chiar si primarul s-a 
implicat, a vorbit cu inspectorul general. Ca si nr de elev ne aflam sub  baremul 
scolar. Nu este de acord cu inchiderea scolilor pentru ca s-au investit sume  
importante in aceste scoli.Exista interes  din partea directorului. Salarizarea se va 
face pe nr. de elevi. 
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Dnul Pogar Laurentiu- pana in luna mai se va finaliza cum va fi reteaua 
scolara. La Arini cea mai mica grupa este formata din 12 copii. Este dispus sa 
vorbeasca cu parintii si sa-I duca pe copii la alta scoala, ca nu se poate invata 
simultam.Daca nu se va  finaliza, va lua masuri. 

Dna consilier Ghiurca Olimpia- nr. de elevi este mic. 

Dnul consilier Florea Danut- in viitor nr de elevi va scadea. 

Dnul consilier Codreanu Titi- se va putea invata si simultan,  doar la 
invatamantul gimnazial este problema. 

Dnul Florea Danut- la simultan se pot descurca  doar la cei mici, dar la 
clasele V-VIII este greu. 

Primarul comunei-  nu este de acord cu comasarea claselor. 

Nemafiind inscrieri la cuvant se spune la vot proiectul de hotarare asa cum 
a fost initiat de executiv, fiind aprobat cu 11 voturi pentru . 

Punctul patru: proiect de hotarare, privind aprobarea Planului de paza al comunei 

Gaiceana, judetul Bacau, pentru anul 2018,fiind prezentat de catre primarul 

comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dnul Mihalachi Nicusor-  intreaba care sunt cei patru titulari(paznici). 

Primarul comunei- precizeaza ca exista doar unul singur, nu permite 
organigrama si statul de functii. 

Dnul Mihalachi Nicusor- intreaba , dar paznicul de la primarie ce este cu el. 

Primarul comunei- cel de la primarie este cu contract de prestari servicii. 

Dnul Mihalachi Nicusor- dar in organigrama sunt prevazute  4 posturi. 

Primarul comunei-  in organigrama este doar un post. 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se spune la vot proiectul de hotarare, fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru. 
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Punctul  cinci: proiect de hotarare,  privind respingerea excluderii din Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti, 

prezentat de primarul comunei.Totodata le face cunoscut motivul pentru care 

solicita ADIS excluderea. Avand in vedere adresa orasului Darmanesti, motiv 

pentru care nu este de acord cu excluderea. 

Dnul Codreanu Titi- ideea cu cantarirea este cum este, dar daca va intra statia de 

transfer in functiune, se va face si aici cantarirea? 

Primarul comunei-  raspunde ca , da. 

Dnul Mihalachi Nicusor- precizeaza ca s-au prezentat cei de la ADIS sa-l 
intrebe  motivul pentru care nu genereaza gunoi. 

Dnul Bondea Gheorghe- conducerea de la ADIS nu prezinta seriozitate si nu 
este de acord cu excluderea orasului Darmanesti. 

Primarul comunei- sunt oameni care nu genereaza gunoi si nu vor sa 
plateasca taxa de salubritate. 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se spune la vot proiectul de hotarare , fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru. 

Punctul sase: proiect de hotarare,privind  aprobarea cotizatiei, pentru anul 
2018, la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 
Bacau”, prezentat de primarul comunei . 

Totodata, primarul comunei, precizeaza membrilor Consiliului local ca a 
discutat cu cei de la ADIS motivul majorarii cotizatiei, acestia comunicandu-I ca 
trebuie sa se dezvolte, sa cumpere aparatura, birotica, salarii personal, etc., si le-a 
propus  sa mai reduca din personalul  ADIS. UAT-urile sunt obligate sa faca parte 
din  asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 

Dnul Pogar Laurentiu- arata ca  primarul  comunei a negociat reducerea 
datoriei la ADIS cu privire la taxa de salubrizare, dar s-a  majorat in schimb la  
cotizatie si ca nu este de acord cu aceasta suma. 

Primarul comunei- ca sa functioneze asociatia, trebuie cotizatie. 

Dnul Codreanu Titi- fiecare UAT trebuie sa plateasca aceasta cotizatie. 
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Dnul Florea Danut- cotizatia daca este de zece ori mai mare, unde se ajunge 
in fiecare an asa. 

Dnul Fodor Radu- cand s-a infiintat asocatia trebuia sa fie dotata cu toate 
cele necesare. 

Dnul Bondea Gheorghe- cotizatia este in functie de nr. de locuitori si oricum 
este mare. 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se spune la vot proiectul de hotarare , fiind 
aprobat cu 6 voturi pentru, 4 impotriva( Florea Danut, Ghiurca Olimpia, Bejan 
Vasile si Mihalachi Nicusor) si 1 (una) abtinere (Pogar Laurentiu). 

Punctul sapte: proiect de hotarare, privind aprobarea cotizatiei la 

Patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB, pentru anul 

2018, care este prezentat tot de catre primarul comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Nefiind inscrieri la cuvant se spune la vot proiectul de hotarare , fiind 

aprobat cu 11 voturi pentru. 

Punctul opt: proiect de hotarare, privind aprobarea taxei speciale de 

salubritate ,pentru  anul 2018, la nivelul comunei Gaiceana, judetul Bacau. 

Proiectul fiind prezentat de primarul comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dnul Mihalachi Nicusor- intreaba executivul de unde se iau listele cu nr. de 

persoane din comuna. 

Primarul comunei- s-a facut un recensamant, personalul s-a dus din casa in 

casa, unde a rezultat un numar de  1613 persoane. 

Dnul Mihalachi Nicusor- intervin modificari lunar, persoanele emigreaza si 

trebuie  facute modificari in acest sens. 

Dna Ghiurca Olimpia- precizeaza ca, personal nu a fost intrebata de nimeni 

cu privire la nr. de persoane, aceasta avand baiatul plecat in strainatate, el platind 

acolo. 
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Dnul Bondea Gheorghe- este in asentimentul dnei consilier Ghiurca Olimpia  

si ca cei cu domiciliul schimbat sa fie scutiti. 

Dnul Pogar Laurentiu- personal, pentru cei care nu sunt acasa si trebuie sa 

plateasca taxa, considera ca este un abuz. 

Primarul comunei- la nivelul ADIS s-a luat in vedere, ca elevii care sunt in 

bacau sa plateasca in  localitate si nu la Bacau. 

Dnul Pogar Laurentiu- vede ca suntem obligati sa aprobam ce vrea ADIS-ul. 

Dnul Lehadus Victor-mai multi cetateni l-au rugat sa intre pe straduta unde 

locuieste el,  masina de gunoi, drumul este circulabil si nu este un motiv pentru 

care sa nu poata intra.S-a votat de catre CL , evolutia in anii anteriori, daca se va 

modifica si se va plati la tona, cum se va modifica aceasta taxa? 

Primarul comunei – se va modifica tot prin hotarare a CL. 

Dnul Florea Danut-  cei de la ADIS cand au facut priectul, au facut pe un nr 

de persoane, dar ar fi trebuit sa ia in vedere ca va scadea nr. de persoane. 

Dnul Codreanu Titi-pretul la salubrizare  va creste pana in 2032. 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se spune la vot proiectul de hotarare , fiind 

aprobat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri( Pogar Laurentu si Ghiurca Olimpia). 

Punctul noua: proiect de hotarare, privind aprobarea atribuirii si incheierii 

contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a 

instalatiilor de deseuri in judetul Bacau, prezentat de catre primarul comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dnul Mihalachi Nicusor- ce va face concret prestatorul? 

Primarul comunei- prestatorul va colecta gunoiul de la Romprest, preia 

containerele si le duce la Celula 2 de la statia de  transfer. 

Pogar Laurentiu- intreaba a cui este terenul de la statia de transfer. 
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Primarul comunei- a fost dat in administrare Consiliului judetean pe 

perioada derularii contractului. 

Dna Ghiurca Olimpia- poate se vor crea locuri de munca si  va fi un avantaj. 

Nemaifiind   inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind 

aprobat cu 11 voturi pentru. 

Punctul zece: Proiect de  hotarare,pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local  nr.30/22.11.2010 ,privind aprobarea Master Planului în sectorul de 

apă și apă uzată din județul Bacău, care este prezentat de catre primarul comunei. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant. 

Dnul Mihalachi Nicusor- acest Master Plan ar fi trebui raportat la nivel local. 

Primarul comunei- Master Planul a fost intocmit la nivel judetean si a fost 

pus in discutie publica. 

Dnul Codreanu Titi- este de parere ca ar trebui  privite cu seriozitate 

anumte lucruri, respectiv problema apei, a canalizarii, deci trebuie reactualizat, 

avand in vedere ca s-au mai construit, s-au facut extinderi. 

Nemaifiind   inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind 

aprobat cu 11 voturi pentru. 

Punctul unsprezece: proiect de hotarare, privind aprobarea monitorizarii, 

prin inregistrare audio-video, a sedintelor Consiliului Local al comunei Gaiceana, 

judetul Bacau, care este prentat de  catre  presedintele de sedinta. Acest proiect a 

fost initiat de catre un grup format din 4 consilieri locali: Florea Danut, Ghiurca 

Olimpia, Bejan Vasile si Mihalachi Nicusor. 

Totodata le face cunoscut membrilor Consiliului Local ca avizele comisiilor 

de specialitate sunt negative. 

Solicita inscrieri la cuvant. 

Dnul Mihalachi Nicusor-  era bine pentru buna desfasurare a sedintelor 

Consiliului Local, daca era monitorizat, era respect. Nu toata lumea poate fi 

consilier local,  ramanea in arhiva ca a fost consilier local. 
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Dnul Bondea Gheorghe- dnii consilieri si-au facut datoria de a initia, nu este 

benefic pentru societatea noastra, avand in vedere ca sedintele sunt publice, 

orice cetatean poate participa la sedintele CL. Era bun, dar sunt alte investitii mai 

importante, sunt cofinantari, ca atare nu este de acord cu acest proiect. 

Dnul Florea Danut- intreaba cam de ce suma se considera ca ar fi necesar 

pentru  proiect. De fapt nu se stie, nu s-a informat nimeni, oricum este o suma 

infima si ca poate sponsoriza si dumnealui. Totodata intreaba de ce avizul 

comisiilor de specialitate este negativ. 

Presedintele de sedinta: raportul compartimentului de specialitate este 

negativ, sunt alte cheltuieli mult mai importante. Deocamdata toate sedintele 

sunt publice si nu este nimeni ingradit  sa nu poata participa. 

Dnul Florea Danut- multi dintre cetateni il intreaba ce fac ei in  Consiliul 

local. 

Primarul comunei- in calitate de cetean, doreste sa precizeze ca a mai vazut 

sisteme video, fara camera, doar aparatura costand in jur de 6000 de euro. Nu 

influenteaza pe nimeni, dar ca ordonator principal de credite , daca nu are 

finantare, nu poate pune in aplicare. 

Dnul Florea Danut- daca  in prezent nu sunt fonduri, sa fie luat in vedere 

pentru mai tarziu. 

Nemaifiind   inscrieri la cuvant, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind 

respins cu  6 voturi impotriva (Codreanu Titi, Fodor Radu, Bondea Gheorghe, 

Bugulet Vasile, Bugulet Ionel si Lehadus Victor), 4 voturi pentru(Florea Danut, 

Mihalachi Nicusor, Ghiurca Olimpia si Bejan Vasile) si 1 abtinere(Pogar Laurentiu). 

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta  declara lucrarile 
sedintei inchise si  multumeste    executivului  pentru participare. 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETAR, 

                Codreanu Titi                                     Fodor  Tatiana 


