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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA    

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

E-mail : contact@comunagaiceana.ro      

 NR.490 DIN 31.01.2023 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 31 ianuarie 2023 , in sedinta ordinara a  membrilor Consiliului Local  

Gaiceana. 

 Sedinta este deschisa de catre secretarul general cu delegatie  al unitatii administrativ 

teritoriale Gaiceana, dna Iancu Loredana, care face cunoscut membrilor Consiliului Local 

Gaiceana ca au fost convocati in sedinta ordinara , conform dispozitiei primarului comunei 

Gaiceana, inregistrata sub nr. 16 din 25 ianuarie 2023. 

 Se constata, din consultarea condicii de prezenta, ca din cei 11 consilieri convocati,sunt 

prezenti 9  consilieri, Dl Primar mentionand faptul ca Dl consilier Fodor Radu este invoit, avand 

probleme de sanatate 

 Sedinta fiind statutara, isi poate incepe lucrarile. 

La sedinta participa din partea executivului, dnul primar Florea Danut si dnul viceprimar Bejan 

Vasile. 

 In continuare, secretarul general cu delegatie solicita d-lui primar sa supuna spre aprobare 

procesul verbal de la sedinta anterioara si proiectul ordinii de zi. 

Se supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara, care este votat cu 9 voturi pentru, cu 

mentiunea domnului Lehadus Victor in ceea ce priveste fermierii care murdaresc drumurile , 

acesta specificand ca, nu doar dl Fodor Ciprian este responsabil 

Dnul primar da citire ordinii de zi, cu mentiunea ca aceasta va fi suplimentata cu proiectul nr 13 

privind  aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

(MMSS) și a Declarației pe propria răspundere pentru implementarea proiectului ”HUB 

de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963, care este aprobat cu 9 voturi pentru. 

Primul punct Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 

local, pentru persoanele apte de munca, beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat, pentru anul 2023 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 
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Dl Abdula Stefanel- Planul de actiuni contravine legii, nu se pot urca pe schela, nu fac in 

interiorul primariei lucrul la inaltime 

Dl Primar-pana la inaltimea de un metru se pot urca 

Dl Pogar Laurentiu- cate persoane beneficiare, apte de munca sunt la Legea  416? 

Dl Bejan Vasile-27 familii, dintre care avem 16 persoane apte de munca 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 7 voturi , 2 abtineri (Dl 

Abdula Stefanel, Dl Lehadus Victor) 

 

Al doilea  punct Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 

2023-2024 

 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dl Mihalachi Nicusor- nu este definitivata la nivel de minister, sunt fixate vacante care nu prind 

sarbatorile pascale 

Dl Pogar Laurentiu- ceea ce aprobam noi , nu face referire la ceea ce spuneti dvs, noi aprobam 

reteaua scolara, planul de scolarizare, nr elevilor, daca Ministerul intervine nu avem noi treaba, 

aprobam strict numarul de elevi.Inspectoratele Scolare iau decizii in consiliile de administratie 

referitor la vacante . 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi  

 

Al treilea  punct Proiect de hotarare Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta 

la si de la locul de munca  a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar de la 

Școala Gimnazială Gaiceana pentru  lunile noiembrie si decembrie 2022 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dl Mihalachi Nicusor- sunt decontari dus intors la final de saptamana? 

Dl Bondea Gheorghe- primesc decont doar cei din afara comunei? 

Dl Primar Florea Danut- da, doar cei din afara comunei 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 8 voturi , 1 abtinere(Dl 

Abdula Stefanel) 

 

Al patrulea  punct Proiect de hotarare privind stabilirea pentru anul 2023,a taxelor de 

inchiriere, pentru nunti, botezuri, a taxelor fixe de autorizare, taxelor de inchiriere  la 

activitatile cultural-distractive organizate la Caminul Cultural din satul  Gaiceana, judetul 

Bacau 
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Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dl Mihalachi Nicusor avem un salariat care trebuie sa se ocupe de camin, se fixeaza taxe pt botez 

etc, dar cele distractiv local sa se ocupe primaria, aici ma refer la baluri, sa se gestioneze sumele 

Dl Abdula Stefanel- are dreptate dl Nicusor, cand am organizat bal , am adus 60 milioane in 

cadrul primariei, din experienta mea va zic, poate sa fie delegat un casier pentru incasarea 

banilor pt organizarea balurilor 

Dl Pogar Laurentiu- dai dispozitie, casierul trebuie sa organizeze bal, dar in weekend nu accepta, 

ce se face atunci? 

 Dl Abdula Stefanel- va primi o zi libera , recuperare 

Dl Pogar Laurentiu- viceprimarul a lucrat in wekend pentru situatii de urgenta 

Dl Abdula Stefanel- muzica se face pe baza unui contract, de aia se justifica tot, primaria isi 

asuma si castigul si pierderea 

Dl Pogar Laurentiu proiectul trebuie aprobat, consiliul local daca nu dam frau liber tineretului, 

poti veni cu HCL pt clarificare  cu taxa bal inclusa, sa nu obstructionam tineretul sa se manifeste, 

am inteles sa se ocupe angajatii primariei de treaba asta, dar eu nu sunt de acord 

Dl Primar Florea Danut- trebuie sa organizam si distractii si ca institutie sa aducem venit 

primariei 

Dl Abdula Stefanel-trebuie sa ne gandim si daca se defecteaza ceva la camin, taxa autofinantata, 

trebuie bani pentru asta din bugetul local 

Dl Mihalachi Nicusor- avem bani pentru cultura?daca fac bal si nu vin oameni, eu pot plati? 

Dl Primar-da 

 Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind votat cu 5 voturi , 4 impotriva (Dl 

Abdula Stefanel, dl Mihalachi Nicusor, dl Bondea Gheorghe si dl Lehadus Victor) 

 

Al cincilea  punct Proiect de hotarare privind  stabilirea taxei pentru autorizatia de 

functionare a stanilor si a taxelor de obor pentru anul 2023. 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dl Mihalachi Nicusor- cate stani avem? 

Dl Primar-taxa trebuie fixata, vor fi sau nu, taxa tot trebuie aprobata 

Dl Pogar Lurentiu-cand este termenul? 
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Dl Primar-1 mai 

 Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi ,  

 

Al saselea punct Proiect de hotarare privind aprobarea “ Programului de masuri privind 

buna gospodarire ,intretinere si infrumusetare a Comunei Gaiceana,judetul Bacau, in anul 

2023 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dl Lehadus Victor-ce inseamna infrumusetarea comunei? 

Dl Primar- cuprinde toate masurile pentru intretinerea localitatii, santuri, spatii verzi, alte locuri 

din proprietati, in fiecare an se aproba acest plan, iar cu ducerea la indeplinure se ocupa 

viceprimarul 

Dl Abdula Stefanel- la art.3 sunt obligatiile dvs, trebuie aprofundat proiectul, ce v-ati propus 

pentru asta? 

Dl Primar- facem ecologizare, anul trecut am avut 3 actiuni de acest tip 

Dl Lehadus Victor- la art 3 punctul d)-sunt drumuri care nu sunt asfaltate, din piatra, in care 

bagam bani degeaba, ploaia o spala, iar pana la asfalt este mult 

Dl Primar- la Bejan , avem cateva idei, sa montam un pod catre rapa 

Dna Ghiurca Olimpia- ar trebui sa se aduca la cunostinta cetatenilor despre obligatiile lor si 

sanctiunile care li se cuvin 

Dl Pogar Laurentiu pentru asta trebuie sedinte la nivel de localitati 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi , 

  

Al saptelea punct Proiect de hotarare privind aprobarea Planului  de pază  al comunei 

Gaiceana, judetul Bacau,pentru anul 2023 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi 

Al optelea punct Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la 

activitatile autofinantate pentru anul 2023 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dna Morosanu Anica—contabil, explica proiectul-mai sunt de incasat la pasune pana in 5 mii lei, 

la caminul cultural presupunem ca nu se incaseaza.S-a propus sa se incaseze din taxe de 

inchiriere, iar la salubritate ne trebuie bani  

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi 
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Al noualea punct Proiect de hotarare privind aprobarea contului de  executie al exercitiului 

bugetar, pentru trimestrul IV al anului 2022 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dna Morosanu Anica- aici nu se poate pune 1 leu si nici nu se poate lua un leu 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi 

Al zecelea punct Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului 

bugetar pentru anul financiar 2022 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi 

Al unsprecelea punct Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Gaiceana,judetul Bacau,pentru anul 2023 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 8 voturi, 1 impotriva(dl 

Abdula Stefanel) 

Al doisprezecelea punct Proiect de hotarare privind implementarea proiectului”ACHIZITIE 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA S.V.S.U COMUNA GAICEANA, JUDETUL 

BACAU 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Dl Abdula Stefanel- este bine ca se doteaza acest serviciu, cred ca se va dezvolta, sa se 

achizitioneze tot ce inseamna SVSU, trebuie sa profitam ca avem acest serviciu 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi,  

Al treisprezecelea punct Proiect de hotarare privind  aprobarea Protocolului de colaborare cu 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și a Declarației pe propria răspundere 

pentru implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 

130963 

Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant 

Se cer clarificari pentru acest proiect, deoarece nu a fost studiat de catre consilierii locali, iar dna 

Iancu Loredana le comunica: 

Acest proiect vine in sprijinul compartimentului de asistenta sociala prin dotarea cu aparataura 

electronica, in vederea digitalizarii , avand ca scop monitorizarea beneficiarilor si a tuturor 
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dosarelor existente , De asemenea relatia cu AJPIS si alte instititiii se va face direct din program , 

nemaifiind nevoie a se transmite dosare in format fizic 

Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi 

 

DIVERSE 

Dl Mihalachi Nicusor- Dl Bejan Mihai , cetatean prezent la aceatsa sedinta, are o problema 

Dl Bejan Mihai- in localitatile Arini, Gaiceana, s-au facut investitii, la Popesti nu se poate face 

ceva pentru a bate mingea?Pentru a organiza ceva?Este vorba de o investitie mica, macar sa se 

ingradeasca un teren 

Dl Primar- vom incerca sa cautam un teren 

 Dl Pogar Laurentiu- la buget pentru invatamant au fost alocati 30 mii lei strict pt naveta 

profesorilor,eu fac apel sa luam in serios educatia copiilor sa ne implicam si ca consilieri si ca 

primarie sis a suplimentam banii, parintii platesc salubritate si la scoala , nu este corect, 

salubritatea este o masinarie de inghitit banii.La ADIS ori sa se ocupe cineva din primarie sa 

achizitioneze o masina de gunoi, pentru selectiv, nu platim noi tone pana la groapa de gunoi, in 

schimb costurile s-ar diminua, cu o masina mica in dotare.Pentru copil platesc de multe ori 

gunoi, acasa, scoala etc.Vreau sa se ridice aceatsa problema la ADIS, sunt masini de 3,5 tone 

care pot aduna si selectiv, 2 oameni au front de lucru 

Dl Bondea Gheorghe- unde se transporta acest gunoi? 

Dl Pogar Laurentiu- la groapa,la tonaj 

Dl Abdula Stefanel- idea este buna, dar nu o vom putea implemenat, un operator care a castigat 

licitatia nu va permite sa se intre peste el.Cand expira un contract ca la SOMA da , dar altfel nu, 

trebuie sa actionam conform legilor, sa infiintam un serviciu specializat, dar nu putem, ne costa 

pe noi mai mult 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  Pt  SECRETAR GENERAL,                                                                                                                               

                     Ghiurca Olimpia                          Iancu Loredana   


