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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA GAICEANA
-CONSILIUL LOCALTel: 0234.283614, fax: 0234 283674
E-mail : gaiceana@yahoo.com

NR. 1402 din 26.03.2018

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 23 martie 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.
31 din 19.03.2018.
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 spre aprobare
proiectul ordinii de zi, care este aprobata cu 11 voturi pentru.
Totodata primarul comunei propune alegerea unui presedinte de sedinta pentru o
perioada de 3 luni.
Dnul consilier Lehadus Victor propune pe dnul consilier pe dnul consilier Bugulet
Vasile.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea dlui Lehadus Victor, care
este aprobata cu 11 voturi pentru.
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Presedintele de sedinta ales pe o perioada de 3 luni, dnul Bugulet Vasile propune
aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara, fiind aprobata cu 11 voturi
pentru.
Primul punct :proiect de hotarare, privind aprobarea excluderii din Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti, care
este prezentat de catre primarul comunei.
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Dnul consilier Florea Danut arata ca nu este de acord si ca putem fi si noi in
situatia lor. E cea mai drastica masura. A inteles ca este singura Unitate
administrative- teritoriala care nu a semnat contractul.
Primarul comunei- se pare ca nu s-a inteles proiectul. UAT Gaiceana nu a
fost in situatia neplatii.
Dnul consilier Florea Danut- intelege ca UAT Comanesti doreste sa
semneze contractul la tona. La colectarea selectiva are proiect pana in anul 2028.
Primarul comunei- precizeaza ca firma Ecosud a castigat contractul si ca
UAT Comanesti nu doreste sa semneze cu aceasta.
Dnul consilier Florea Danut- doreste punctul de vedere al UAT Comanesti.
Primarul comunei- da citire punctului de vedere formulat de catre UAT
Comanesti.
Dnul consilier Florea Danut-singurul motiv pentru care poate fi exclus este
ca nu a semnat.
Dnul consilier Codreanu Titi- precizeaza ca de la inceput UAT Comanesti a
avut probleme,aceasta a cerut sa fie membru ADIS. In luna decembrie aproba
semnarea contractului cu ECOSUD si apoi iar se intorc si nu mai doresc, nefiind
decisi.
Dnul Bondea Gheorghe- alearga dupa doua societati si sunt nevoiti sa se
alinieze cu toti membrii . Precizeaza ca este de acord cu excluderea a UAT
Comanesti.
Dnul consilier Mihalachi Nicusor- UAT Comanesti are un serviciu bine pus la
punct , mai bine mergea de sine statator.
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Dnul consilier Pogar Laurentiu- pana in ce an are ADIS proiect.
Primarul comunei- precizeaza ca pana in anul 2032.
Dnul consilier Pogar Laurentiu-creste inflatia si nimeni nu mai colecteaza la
banii acestia.
Nemaifiind inscrieri la cuvant,se supune la vot, proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu 7 voturi pentru, 3 voturi impotriva (Florea Danut, Ghiurca Olimpia si
Bejan Vasile) si 1 (una) abtinere (Mihalachi Nicusor).
Punctul doi: proiect de hotarare, privind aprobarea Programului de masuri
privind buna gospodarire, intretinere si infrumusetare a comunei Gaiceana,
judetul Bacau, in anul 2018, care este prezentat de catre primarul comunei.
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Dnul consilier Lehadus Victor-la superlativ se putea vorbi , este spiritul
cetateanului si trebuie respectat. Legat de amenzi, trebuie sa fie motivat
cetateanul, de ex. sa planteze un pom, sa existe o competitie, ca omul sa fie atras
sa faca asta.
Dnul consilier Mihalachi Nicusor- precizeaza ca ar fi trebuit precizat ca
proprietarii de terenuri sau exploatatii,sa fie responsabilizati, pe axiale sa fie
amenajat si infrumusetat de catre ei, inclusiv in extravilan.Ar trebui impus pentru
infrumusetare chiar si la drumul judetean, trebuie o persoana responsabilizata in
acest sens, sa ia masuri.
Dnul Bondea Gheorghe- sa nu se astepte doar executivul sa faca asta, sa ia
fiecare initiativa.
Dnul Fodor Radu- in punctul “La Benedic” se cara in continuare gunoi si nu
intelege de ce nu se ia masuri.
Dnul Pogar Laurentiu- in decursul anului 2017 cate amenzi s-au aplicat?
Proprietarii de terenuri trebuie sa faca curatenie, se poate vorbi cu directorul
scolii pentru satul Arini in cadrul programului “Scoala altfel” in vederea moblizarii,
pentru ca sunt multi straini care vin in vizita. E bine sa se faca sedinta cu
cetatenii.
Primarul comunei- doreste ca toata lumea sa fie transparenta.
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Dnul Codreanu Titi-cu totii suntem de acord cu aceste masuri, cu cat ne
impunem mai mult , cu atat va arata mai frumos. Legat de drumul judetean, ar
trebui sa vina cei de la judet sa-si curete santurile, chiar si primaria. Nu este
impotriva sa nu contribuie si el, iar legat de intretinerea drumurilor sa fie
introduce si prestatiile , depinde de dnul viceprimar. Legat de apa, inundatii,
ravene sunt unele probleme care trebuiesc sprijinite de primarie sau cei de la
Apele Romane.
Primarul comunei- zilele de prestatii contravine legii.
Dna consilier Ghiurca Olimpia-sunt unii care stau degeaba si nu se poate
face de cei care fac prestatii.
Nemaifiind inscrieri la cuvant,se supune la vot, proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu 11 voturi pentru.
Punctul trei: proiect de hotarare, privind aprobarea Machetei “Prioritatiobiective-Plan actiuni, privind dezvoltarea economico-sociala 2018”, care este
prezentat tot 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.
Punctul patru: Proiect de hotarare, privind stabilirea pentru anul 2018, a
taxei perceputa la camera oficiala, a taxelor de inchiriere pentru nunti, botezuri, a
taxelor fixe de autorizare, taxelor de inchiriere la activitatile cultural-distractive
organizate la Caminul Cultural din satele Arini si Gaiceana, judetul Bacau, fiind
prezentat de catre primarul comunei.
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Dnul consilier Mihalachi Nicusor-trebuie facut ceva cu autorizarea de la ISU.
Primarul comunei- se cere o suma mare pentru proiect.
Dnul Bejan Vasile- daca vine cineva si solicita sa organizeze o nunta, cum
procedeaza?
Dnul Codreanu Titi-precizeaza ca nu se poate.
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Dnul Fodor Radu- totusi la caminul din satul Arini se organizeaza nunti,
cum a procedat?
Primarul comunei- s-a facut fara autorizatie, s-a mers pe raspunderea
preotului.
Nemaifiind inscrieri la cuvant,se supune la vot, proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu 11 voturi pentru.
Punctul cinci: Prezentarea Scrisorii nr. 1136 din 12.03.2018 a dlui Bogdan
Lucian. Se da citire scrisorii de catre secretarul comunei.
Presedintele de sedinta solicita inscrieri la cuvant.
Dnul Mihalachi Nicusor- pana la urma ce solicita ca nu se intelege.
Dnul Pogar Laurentiu- considera ca aceasta scrisoare nu este de
competenta Consiliului Local ci a executivului.
Primarul comunei prezinta mai pe larg o situatie a problemelor dlui Bogdan
Lucian, iar ce anume solicita el , sunt problem ale executivului.
Nemaifiind inscrieri la cuvant, se supune la vot, fiind respinsa Scrisoarea
dlui Bogdan Lucian, cu 11 voturi pentru, pe motiv ca nu este de competenta
Consiliului Local, urmand ca acesta sa se adreseze executivului comunei
Gaiceana.
Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele multumeste executivului pentru
participare,declarand lucrarile sedintei inchise .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bugulet Vasile

SECRETAR,
Fodor Tatiana

