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PROCES VERBAL 

încheiat azi  03.02.2012 în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 

 
 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 16  din 31.01.2012. 

 Presedintele de sedinta, dl.VARGA AUREL  le ureaza tuturor Bun venit!, dupa care declara deschisa sedinta 

Consiliului Local, precizand ca la sedinta participa dl. Primar Funaru Mihai,dl. viceprimar Veres -  Ghenta Valentin, d-

na. Sandu Cristina - secretar comuna, dna Sustac Ioana Daria – consilier contabilitate ,   un  nr. de 13 consilieri ( lipsa 

fiind dnul Cojocaru Gheorghe), iar ca invitat pr. paroh Lucaci Daniel  – Parohia  Romano – Catolica din satul Luizi 

Calugara . 

 Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta: 

     1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 31.01.2012;  
      2.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 si a listei obiectivelor de investitii 
pe anul 2012 – initiator primarul comunei. 
 Dna secretar precizeaza ca a fost necesara convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local, deoarece în 

urma adresei nr. 1134 din 31.01.2012 a Consiliului Judetean Bacau si  inregistrata sub nr. 265 din 31.01.2012 prin care 

am fost anuntati ca s-au repartizat prin Hotararea Consiliului Judetean din data de 31.01.2012 -  259 mii lei pentru 

sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala si a programelor de dezvoltare locala , avand in 

vedere faptul ca  bugetul local pe anul 2012  trebuie adoptat in 45 de zile de la data adoptarii bugetului de stat pe anul 

2012 si ca acest termen se implineste in data de 5 februarie 2012 s-a propus emiterea dispoziţiei de convocare a 

Consiliului Local comunal în şedinţă extraordinară pentru data de 03 februarie 2012. 

 Se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata in unanimitate. 

  Dna.SANDU CRISTINA -secretar comuna intreaba daca sunt neclaritati  la procesul verbal al precedentei 

sedinte pus la dispozitie  dlor consilieri. 

 Dna secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinare din data de 31.01.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta.( inclusiv viceprimarul) 

 Avand in vedere ca pct.1 a fost votat se trece la pct.2 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2012 si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2012 – initiator primarul 
comunei. 
  Proiectul de hotatare este prezentat de dna Sustac Ioana Daria , consilier contabilitate-  defalcat pe capitole, 

facand precizarile necesare la intrebarile puse de dnii consilieri Varga Aurel, Coceanga Gh, cu privire la sumele propuse 

de ordonatorul de credite in proiectul de buget pe anul 2012.( indicatorii din capitolul cheltuieli – anexa nr. 1 ). 
 Ajungandu-se la pct. 5  (cultura, recreere religie) ,  presedintele de sedinta ii da cuvantul reprezentantului 

Bisericii Romano-Catolice: 

  PR. PAROH  LUCACI DANIEL . 
   - multumeste pentru invitatie si pentru sprijinul adus sustinerii cultelor (100 mii lei ) 
 - precizeaza ca intentioneaza sa renoveze capela de la Osebiti sau daca costurile sunt prea mari, sa construiasca 

o capela noua, s-a consultat cu superiorii din cadrul Bisericii Romano Catolice si spera sa cumpere teren langa cimitirul 

din satul Osebiti pentru a construi noua capela  

 - solicita in continuare sprijin pentru biserica din partea dlui primar si a consiliului local  

 DL COCEANGA GHEORGHE  
- il roaga pe pr. paroh Lucaci sa nu se implice biserica in campania electorala care va fi in acest an  

DL. SOLOMON PETRE  
- in perspectiva unei capele noi, propune sa se construiasca si o sala de mese pentru parastase  

DL. HORVAT PETRE  
- intreaba reprezentantul bisericii ,  ce dimensiuni va avea  noua capela – raspunde pr. paroh ca deocamdata nu 

este facut proiectul , depinde de mai multi factori, dar macar la  dimensiunile   actualei  capele. 

Dna SUSTAC IOANA - consilier contabilitate continua apoi explicarea anexei 1 la proiectul de buget cu 

pct.6 unde precizeaza ca pentru asistenta sociala suma  propusa nu va fi suficienta, deoarece salariul minim brut garantat 

in plata s-a stabilit la 700 lei si vor trebui suplimentari de buget pe parcursul anului 2012. 

DL PRIMAR – FUNARU MIHAI  
 - la pct 7 alimentare cu apa s-au propus 300 lei ( la bunuri si servicii ) pentru achizitionare unui variator, 

iluminatul public si avarii 

 



DL. SOLOMON PETRE  
 - intreaba ce se intampla cu incasarile de la alimentare cu apa ? 

 DL BUTACU FLORENTIU  
- intreaba la ce suma se ridica cheltuielile la alimentare cu apa ? 

- ce se intampla cu fondul de rulment? 

 Dna SUSTAC IOANA -  consilier contabilitate 
 - raspunde dlor consilieri ca veniturile nu se regasesc in cheltuieli ca in sectorul privat  , iluminatul public la 

instalatia de apa se ridica la sume mari si daca nu avem bani in cont ramanem fara curent si fara apa;   

 - de asemenea se platesc buletinele privind calitatea apei, taxa de apa la Apele Romane si  materialele in cazul 

avariilor  

 - fondul de rulment poate fi impartit incepand cu luna urmatoare aprobarii bugetului. 

 In continuare se discuta pct. 8 al anexei 1 la proiectul de buget , dl primar explica ca aici s-au prevazut sume 

pentru transportul gunoiului menajer de catre cei de la SOMA Bacau .( 80 mii lei ). 

 Dna SUSTAC IOANA -  consilier contabilitate 
 - precizeaza ca suntem restanti doua luni din 2011 la cei de la Soma Bacau 

 In continuare dl presedinte de sedinta precizeaza ca la pct .9 Transporturi s-a propus 209 mii lei , ceea ce din 

punctul de vedere al comisiei buget – finante este foarte putin, avand in vedere ca s-ar putea propune niste podete si sa se 

mai balasteze drumurile din comuna.  

 In continuare , dl primar prezinta anexa nr. 2 la proiectul de buget , precizand ca s-au prevazut sume pentru 

lucrari in continuare din anul 2011:  „Reparatii drumuri comunale prin balastare si asfaltare intersectii drumuri comunale 

cu drum judetean” – 79 mii lei  si „Expertiza tehnica, doc. obtinere cert urbanism, documentatie avize conf CU, studiu 

de fezabilitate Modernizare drumuri locale” – 79 mii lei . 

 Nemaifiind intrebari , dl presedinte de sedinta supune la vot pct. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2012 si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2012 – initiator primarul 
comunei, fiind respins in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 DL VARGA AUREL – presedinte de sedinta  
 - propune sa se ia o pauza  de 10 minute in timpul careia cele trei comisii de specialitate sa discute pe marginea 

sumelor propuse si sa se faca amendamente .  

 La reluarea sedintei , dl presedinte de sedinta prezinta amendamentele stabilite de comisiile de specialitate, 

dupa cum urmeaza: 

 Anexa nr. 1 :  

 -  la cap. 5.3  ( bunuri si servicii ) se propun  10 mii lei  

 - la  cap. 7.2  (bunuri si servicii )  se propun  250 mii lei  

 - la cap. 9.1   (bunuri si servicii )  se propun  151 mii lei  

 - la cap. 9.2   ( cheltuieli de capital )  se propun  128 mii lei 

 Anexa nr. 2: 

 - introducerea unei lucrari noi: „Construire podete in comuna Luizi Calugara, judetul Bacau „ cu 50 mii lei , cu 

diminuarea  valorii investitiilor care se continua din anul 2011 , respectiv: cate 39 mii lei pentru „Reparatii drumuri 

comunale prin balastare si asfaltare intersectii drumuri comunale cu drum judetean” si „Expertiza tehnica, doc. obtinere 

cert urbanism, documentatie avize conf CU, studiu de fezabilitate Modernizare drumuri locale”. 

 Nemaifiind alte discutii, presedinte de sedinta supune la vot pct. 2 al ordinii de zi : Proiect de hotarare 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2012  cu 
amendamentele precizate mai sus, fiind aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti . ( Dnul Bogdan Ion  a 

fost invoit pentru ca i s-a facut rau). 
 

 Nemaifiind discutii, dl presedinte de sedinta   face urari de bine  tuturor celor prezenti la sedinta si propune 

închiderea şedinţei, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 PRESEDINTE SEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ  
    CONSILIER,                                    SECRETAR COMUNA, 
    VARGA AUREL                              SANDU CRISTINA 


