R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
CONSILIUL LOCAL

Încheiat astăzi 30 ianuarie 2015 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local
al comunei Băcani, judeţul Vaslui.
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Băcani a fost convocată de domnul
primar al comunei Băcani prin Dispoziţia nr.74 din 20.01.2015 .
În conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul de funcţionare al
Consiliului local al comunei Băcani, alin. (1), lit. “c”, secretarul comunei Băcani
Bancianu Alina, efectuează apelul nominal al consilierilor, în urma căruia s-a constatat
că nu lipseste nici un consilier .
Dupa efectuarea apelului nominal, in conformitate cu prevederile art. 10, alin (1),
din Regulamentul de funcţionare al Consiliului local al comunei Băcani, presedintele de
sedinta domnul Stoica Vasile declara deschisa şedinţa ordinara de astazi 30.01.2015.
Domnul preşedinte de şedinţă in conformitate cu prevederile art. 43, alin. (6) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală supune spre aprobarea
Consiliului Local procesul verbal al şedinţei care a avut loc pe data de 29.12.2014.
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi toţi sunt de acord cu procesul verbal încheiat
în şedinta ordinară din data de 29.12.2014.
În continuare domnul preşedinte de şedinţă da citire si supune spre aprobarea
Consiliului Local

proiectele puse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de astăzi

30.01.2015:
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1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al
anului 2014 din excedentul anului 2013.
2. Proiect de hotarare privind planul de lucrari pe anul 2015, referitor la aplicarea
prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
3. Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 a Hotararii consiliului local nr. 58/11.09.2014.
4. Proiect de hotarare privind actualizarea taxei speciale aferentă procedurii de desfacere a
căsătoriei pe cale administrativă,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Bacani pe anul 2015.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si al Statutului,
ca urmare, a primirii unor noi membri asociati ,a majorarii patrimoniului si a stabilirii
cuantumului cotizatiei anuale, a Hotărârii de Guvern nr. 742 din 10 septembrie 2014, privind
modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Hotărârea de Guvern nr.855 din 13 august 2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum si aprobarea
modificărilor si completarilor ulterioare, la Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de
utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui,
Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru ,,Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui in perioada 2014-2020”
8. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare către S.C. AQUAVAS S.A.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare
cu apa potabila si de canalizare.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, de pe raza teritoriala a comunei Bacani, care vor
functiona in anul 2015-2016
11. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 20
mp, din cadrul Dispensarului Uman, aparţinând domeniului public al comunei Bacani , cu
destinatie farmacie
12. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului de stema al comunei Bacani, judetul Vaslui.
13. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Bacani
în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru
serviciul de salubrizare
14. Proiect de hotarare privind plata din bugetul local a sumei de 5000 lei reprezentand
cotizatia anuala pentru buna desfasurare a activitatii GAL “Valea Tutovei si Zeletinului” din
care face parte si Comuna Bacani din Judetul Vaslui,
15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei
Bacani a cladirii denumita Sala Multifunctionala si terenul aferent constructiei în suprafată de
1000 mp situata in sat Suseni comuna Bacani.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bacani
pe anul 2015.
17. DIVERSE.

Domnul preşedinte de sedinţă consultă consiliul dacă mai sunt probleme urgente
care nu suferă amânare şi trebuiesc incluse la ordinea de zi propusă.
Nemaifiind nici un consilier care să-şi exprime dorinţa de a propune modificarea
ordinei de zi, domnul preşedinte de şedinta supune spre aprobarea Consiliului Local
această ordine de zi:
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-Cine este “pentru”?
-Cine este “împotrivă”?
-Cine se “abţine”?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu ordinea de zi propusă .
În continuare domnul preşedinte de sedinţă propune să se treacă la discutarea
primului punct al ordinei de zi:
1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de
dezvoltare al anului 2014 din excedentul anului 2013.
Domnul Presedinte de sedinta dupa ce da citire proiectului de hotarare, da cuvantul
doamnei contabil pentru a explica domnilor consilieri despre ce este vorba.
Domnumnul consilier Munteanu Ionel intreaba daca banii din fondul de rulment se
duc toti inapoi in fondul de rulment.
Doamna conrtabil raspunde ca sunt toti banii necheltuiti au ramas in fondul de
rulment.
Acestea fiind spuse domnul Presedinte de sedinta ia cuvantul si intreaba daca mai sunt
discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de
hotărâre, şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare privind planul de lucrari pe anul 2015, referitor la aplicarea
prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare.
Dupa ce a terminat de citit proiectul de hotarare, domnul viceprimar arata faptul ca
la inceputul fiecarui an se aproba palnul de lucrari, cu lucrarile care le vor face
beneficiarii Legii 416/2001 pe fiecare sat in parte, citind lucrarile din plan.
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Domnul consilier Mitescu Gheorghe se inscrie la cuvant si arata faptul ca aceste
lucrari sunt aprobate de catre consiliul local in fiecare an cam aceleasi lucrari au fost
aprobate si anul trecut, dar ar fi bine sa se si realizeze, dar nu prea s-au realizat ceea ce a
fost scris in plan. De exemplu la iesire din satul Vulpaseni spre comuna Alexandru
Vlahuta, pe marginea drumului pe de o parte si de alta sunt buruienile netaiate, iar cand
treci hotarul la comuna Al. Vlahuta se cunoaste diferenta, sunt curatate marginile soselei
parca sunt tunse. Anul trecut la Vulpaseni au fost taiate niste salcii de pe marginea
paraului, oamenii au luat numai lemnul gros iar crengile au ramas in apa si nu le-a luat
nimeni.
Domnul viceprimar ai raspunde d-lui consilier Mitescu Gheorghe ca nu este
adevarat, marginile soselei au fost curatate iar crengile ramase in parau au fost luate.
Domnul consilier Pandelea Traian se inscrie la cuvant si intreaba pe domnul
viceprimar cati beneficiari de ajutor social sunt care au de prestat ore, si cate ore pe luna
se fac de catre acestia si sa fie prezentata luna care vine aceasta situatie, in sedinta de
consiliu..
Domnul viceprimar raspunde d-lui consilier ca o sa prezinte in sedinta de luna
viitoare exact situatia cu beneficiarii care presteaza ore si cu numarul de ore prestate intro luna de zile.
Domnul consilier Mitescu Gheorghe se inscrie la cuvant si spune ca ar trebui sa i se
aduca la cunostinta d-lui primar toate lucrarile care s-au realizat de beneficiarii legii
416/2001 .
Domnul consilier Gherghescu Florinel se inscrie la cuvant si propune d-lui
viceprimar ca la orice lucrare care s-a facut de beneficiarii Legii 416 sa se aduca oamenii
care au executat lucrarea si intrebati.
Domnul consilier Munteanu Ionel se inscrie la cuvant si arata faptul ca acest plan
de lucrari se repeta in fiecare an . In ianuarie cand a nins nu a fost pus material
antiderapant, in comuna, mai ales de la Drujesti , pe baraj si pana la ,,Leu,, cum intri pe
nationala, eu am aruncat cu lopata nisip de pe marginea drumului, vin in fiecare zi la
Drujesti. Nici la primarie cum urci catre dispensar nu a fost pus material antiderapant. La
Drujesti sunt probleme la conductele de apa, unele s-au spart, iar la canalizare unii dau
drumul pe rigole sa curga, nu au fiecare fosa .
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Domnul viceprimar spune ca a fost pus material antiderapant pe potcoava de la
magazin- primarie-dispensar , chiar si la curba din Drujesti, si in toata comuna unde a fost
nevoie.
Domnul consilier Gherghescu Florinel se inscrie la cuvant si arata faptul ca el face
naveta in fiecare zi de la Suseni la Barlad, se duce la servici, dar nu au fost probleme cu
deszapezirea pe baraj si nici in comuna.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de
hotărâre, şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 a Hotararii consiliului local nr.
58/11.09.2014.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare.
Domnul primar le explica domnilor consilieri ca a primit adresa de la prefectura
prin care ne solicita sa revocam art. 2 din hotararea 58/2014, deoarece nu avea temeiul
legal bine intocmit, spatiul care l-am concesionat farmaciei trebuia inchiriat prin licitatie
publica, nu direct. si de aceea am initiat acest proiect de hotarare asa cum am primit
indrumari. O sa fie scos la licitatie si cine o sa dea pretul cel mai mare o sa castige .
Acestea fiind spuse domnul Presedinte de sedinta ia cuvantul si intreaba daca mai sunt
discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”

5

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare privind actualizarea taxei speciale aferentă procedurii
de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă .
Domnul Presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare.
Domnul viceprimar se inscrie la cuvant si arata faptul ca, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, cuplurile care s-au casatorit in comuna Bacani, si au
domiciliul aici, nu au copii minori pot desface casatoria pe cale administrativa la
priamrie, fara sa mai fie nevoiti sa depuna actiune de divort la Judecatorie. Anul trecut
taxa de desfacere a casatoriei pe cale administrativa a fost de 500 lei, iar anul acesta
propunem majorarea taxei cu 50 lei.
Domnul consilier Gherghescu Florin intreaba daca au fost divorturi la primarie si
cate au fost.
Doamna secretar raspunde ca in anul 2014 au fost 4 divorturi.
Acestea fiind spuse domnul Presedinte de sedinta ia cuvantul si intreaba daca mai sunt
discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a numarului de
posturi din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bacani pe anul
2015.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare.
Doamna secretar se inscrie la cuvant si arata faptul ca nu sunt modificari in
organigrama si la statul de functii .
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Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si
al Statutului, ca urmare, a primirii unor noi membri asociati ,a majorarii
patrimoniului si a stabilirii cuantumului cotizatiei anuale, a Hotărârii de Guvern
nr. 742 din 10 septembrie 2014, privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Hotărârea
de Guvern nr.855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, precum si aprobarea modificărilor si
completarilor ulterioare, la Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati
publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui,
Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru
asociat
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect de hotarare.
Domnul viceprimar se inscrie la cuvant si arat faptul ca in Asociatia de Dezvoltare
intercomunitara de utilitati publice Vaslui s-au mai inscris inca 3 comune, Cretesti,
Suletea si Voinesti, astfel se modifica actul constitutiv, statutul si se majoreaza si
patrimoniul asociatiei.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica
pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru
,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul
Vaslui in perioada 2014-2020”
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect de hotarare.
Domnul viceprimar se inscrie la cuvant si arata faptul ca primaria trebuie sa
plateasca suma de 2160 lei cu TVA reprezentand de 64% din valoarea totala a cofinantarii
proiectului alimentare cu apa in satul Suseni.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
8. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare către S.C. AQUAVAS S.A.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect de hotarare.
Domnul viceprimar se inscrie la cuvant si arata faptul ca se va deleaga gestiunea
serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC AQUAVAS SA iar toate
lucrarile vor fi preluate de ei.
Domnul consilier Munteanu Ionel se inscrie la cuvant si arata faptul ca din cate stie
dumnealui toate cheltuielile care s-au facut cu apa sau suportat din bugetul local, de ce
sa se predea gestiunea lui AQUAVAS si sa nu gestioneze primaria, cu ocazia asta se
mai creeaza locuri de munca.
Domnul primar se inscrie la cuvant si raspunde ca primaria nu indeplineste
conditiile pentru gestionarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare. In acest
sens trebuie infiintat serviciul, angajati oameni, trebuie platiti cu un salar pe luna,
trebuie amenajat un laborator pentru testarea apei, iar toate aceste cheltuieli se vor
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rasfrange asupra locuitorilor comunei care vor plati un pret mai mare pe metru cub la
apa, ca sa fie acoperite toate cheltuielile.
Domnul consilier Munteanu Ionel se inscrie la cuvant si aduce la cunostinta ca la
Drujesti a facut dumnealui analiza la apa si este in limite normale. Sunt doua coloane
sparte si miroase foarte urat iar unii cetateni si-au facut fose septice separat
Domnul primar se inscrie la cuvant si arata faptul ca la Drujesti nu este sistem de
canalizare, doar la Bacani este, iar la Drujesti trebuie sa-si faca fosa septica pe cont
propriu cine doreste .
Domnul consilier Ibanescu Lilian se inscrie la cuvant si aduce la cunostinta faptul
ca la Drujesti au fost facute prost sudurile la tevi si de asta s-au spart.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine” D-nul Munteanu Ionel
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 sunt de acord cu acest proiect de hotărâre,
1 vot abtinere , şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice
de alimentare cu apa potabila si de canalizare.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Domnul viceprimar se inscrie la cuvant si arata faptul ca dupa ce o sa fie delegata
gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC AQUAVAS SA
Vaslui, conform prevederilor si normelor europene in vogoare se doreste ca sa se aplice
un tarif unic de pret la apa si canal pe tot judetul..
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
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Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii retelei unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, de pe raza teritoriala a
comunei Bacani, care vor functiona in anul 2015-2016
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei
suprafeţe de 20 mp, din cadrul Dispensarului Uman, aparţinând domeniului public
al comunei Bacani , cu destinatie farmacie
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Domnul primar le explica domnilor consilieri ca a primit adresa de la prefectura
prin care ne solicita sa revocam art. 2 din hotararea 58/2014, deoarece nu avea temeiul
legal bine intocmit, spatiul care l-am concesionat farmaciei trebuia inchiriat prin licitatie
publica, nu direct., si de aceia am initiat acest proiect de hotarare asa cum am primit
indrumari. O sa fie scos la licitatie, si cine o sa dea pretul cel mai mare o sa castige,
Dupa ce o sa primim avizul la hotarare o sa demaram procedura cu licitatia.
Acestea fiind spuse domnul Presedinte de sedinta ia cuvantul si intreaba daca mai sunt
discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
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- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
12. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului de stema al comunei Bacani,
judetul Vaslui.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
13. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Bacani în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare .
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
14. Proiect de hotarare privind plata din bugetul local a sumei de 5000 lei
reprezentand cotizatia anuala pentru buna desfasurare a activitatii GAL “Valea
Tutovei si Zeletinului” din care face parte si Comuna Bacani din Judetul Vaslui,
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
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Domnul consilier Pintilie Neculai se inscrie la cuvant si intreaba ca primaria doar
contibuie cu bani si atat .Unde are locatia acest GAL, unde asi are sediul? Sa vina vreun
reprezentant de la ei, sa se faca sedinte si sa spuna tinerilor din comuna despre ce proiecte
pot sa aceseze .
Domnul consilier Munteanu Ionel il intraba pe domnul consilier Pintilie Neculai
daca stie ce inseamna GAL.
Domnul consilier Pintilie Neculai spune ca stie ce inseamna si anume Grup de
Actiune Locala.
Domnul primar se inscrie la cuvant si ai raspunde d-lui consilier ca sediul este la
primarie intr-o sala la etaj, au fost cei de la GAL , au fost puse anunturi cand au avut loc
sedintele dar nu a venit nimeni din comuna.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public
al comunei Bacani a cladirii denumita Sala Multifunctionala si terenul aferent
constructiei în suprafată de 1000 mp situata in sat Suseni comuna Bacani.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Domnul primar se inscrie la cuvant si aduce la cunostinta d-lor consilieri ca anul
trecut , pentru a putea construi Sala Multifunctionala de la Suseni a trebuit trecut terenul
din domeniul public in domeniul privat al comunei . Acum vrem sa accesam fonduri
nerambursabile pentru a dota aceasta sala dar nu putem deoarece ea trebuie sa fie in
domeniul public al comunei Bacani .
Domnul consilier Munteanu Ionel se inscrie la cuvant si ai spune d-lui primar ca
jongleza legea .
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Domnul primar ai raspunde d-lui consilier ca nu jongleaza legea ci o respecta doar
atat.
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local acest proiect de
hotărâre:
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de hotărâre
şi se propune să se treacă la discutarea următorului punct al ordinii de zi.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Bacani pe anul 2015.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si se trec la discutii
pe marginea acestui proiect.
Domnul consilier Munteanu Ionel se inscrie la cuvant si intreaba ca in afara de
banii din TVA - 879 si de cei din impozitul pe venit de – 156 a mai venit ceva.?
Doamna contabil se inscrie la cuvant si raspunde ca mai sunt banii din TVA de la
Consiliul Judetean – 21 .
Domnul consilier Pandelea Traian se inscrie la cuvant si intreaba daca banii au
venit direct prin Hotarare de Guvern.
Doamna contabil raspunde ca banii au fost alocati direct prin Hotarare de Guvern .
Nemaifiind nici un consilier care să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă supune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre
anexa nr1 la buget, anexa nr. 2 si anexa nr. 3 la buget. :
- Cine este “pentru”?
- Cine este “împotrivă”?
- Cine se “abţine”
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, toti sunt de acord cu acest proiect de
hotărâre, şi se propune să se treacă la discutarea diverselor probleme din comunitate.
Domnul consilier Ciaciru Pavel se inscrie la cuvant si aduce la cunostinta d-lui
viceprimar problema becurilor din Baltateni care nu ard de cateva luni. Cand s-au strins
ghirlandele trebuiau sa se inlocuiasca si becurile.
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O alta problema sunt cateva ulite din Baltateni pe care se circula foarte greu din
cauza noroiului, un pic de piatra daca s-ar pune.
Domnul consilier Prajescu Ion se inscrie la cuvant si arata faptul ca in Baltateni 6
becuri nu ard.
Domnul viceprimar se inscrie la cuvant si spune ca are cunostinta de becurile lipsa,
dar contractul fiind expirat si neavand bugetul inca aprobat sa dus la intarzierea
schimbarii becurilor.
Domnul consilier Munteanu Ionel se inscrie la cuvant si arata faptul ca in
felicitarile trimise de domnul primar de sarbatori cetatenilor din comuna sunt trecute
realizarile, printre care si un trotuar betonat catre Bacani Deal de 350 m. Acel trotuar este
o ,,carare,, am venit cu expert si a masurat-o are 277 m, nu 350 cat spune d-l primar iar
la grosimea de 10 cm si latimea de 1 metri, s-au chltuit foarte multi bani, ea nu face nici
macar 100 milioane. iar Consiliul local a aprobat suma de 450 milioane lei vechi pentru a
se face acest trotuar, unde sunt restul de bani, ?
Domnul primar se inscrie la cuvant si raspunde d-lui consilier faptu ca , daca acesta
era atent si se uita pe hartiile care le-a cerut de la primarie nu mai dezinforma cetatenii cu
privire la cat a costat trotuarul. Consiliul Local a aprobat intradevar suma de 450 milioane
lei vechi dar s-a cheltuit numai 301 milioane lei vechi restul nu i-a bagat nimeni in
buzunar. Mai rau era daca se aproba de catre Consiliul Local o suma si se cheltuia mai
mult decat s-a aprobat.
Domnul consilier Mitescu Gheorghe se inscrie la cuvant si atrage antentia ca nu este
frumos sa aducem acuze nefondate, mai intai trebuie verificate
Domnul consilier Prajescu Ion se inscrie la cuvant si arata afptul ca in sedinta de
consiliu local cand s-a aprobat suma de 450 milioane lei vechi pentru a se face acel trotuat
d-l primar a venit cu o propunere iar consiliul local a aprobat nu a fost nimeni impotriva,
acum dupa ce s-a facut trotuarul nu este frumos sa aducem acuze.
Nemaifiind alte propuneri de înscriere la cuvînt, domnul preşedinte de şedinţa
declară lucrările şedinţei de astăzi închise.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
STOICA VASILE

SECRETAR
BANCIANU ALINA
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