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PROCES VERBAL 
încheiat azi  06.07.2012 în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 148  din 03 .07.2012 . 

 Presedintele de sedinta, dl. consilier BUTACU ANTON le ureaza tuturor Bun venit!, dupa care declara deschisa 

sedinta Consiliului Local, precizand ca la sedinta participa dl. Primar Varga Aurel  , d-na. Sandu Cristina - secretar 

comuna,dl viceprimar Butacu Romeo si un  nr. de 13 consilieri ( fara viceprimar), lipseste dl consilier  Jicmon Iosif., iar 

ca invitat din partea Parohiei Romano Catolice -  preot Enascut Gabriel . 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

        Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii cu 1000 mp a islazului  comunei Luizi Calugara, 
judetul Bacau  - initiator primarul comunei; 
  Dna secretar precizeaza ca a fost necesara convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local,  motivat de 

faptul ca s-a depus o cerere de cedare in folosinta gratuita sau concesiune a suprafetei de 1000 mp islaz comunal din 

domeniul privat al comunei , cerere depusa de Parohia Romano- Catolica in vederea construirii unei capele mortuare.  

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

 Dna secretar prezinta proiectul de hotarare si explica procedura legala de diminuare a islazului communal prin 

ordin al prefectului. 

 Tinand cont de faptul ca procedura de diminuare a islazului comunal este de durata si ca urmeaza apoi inca trei  

hotarari ale  Consiliului local :de trecere a celor 1000 mp din domeniul privat in domeniul public si inca doua hotarari 

pentru aprobarea concesiunii prin licitatie publica, apoi   intocmirea proiectului si autorizarea constructiei , s-a considerat 

ca trebuie demarata cat mai repede partea legala a cererii. 

 Nefiind alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot  Proiectul de hotarare privind aprobarea 
diminuarii cu 1000 mp a islazului  comunei Luizi Calugara, judetul Bacau  , fiind aprobat in unanimitate de cei 
14 consilieri prezenti la sedinta. 
 Preot ENASCUT GABRIEL 
 - multumeste dlui primar, consiliului local si celorlalte persoane implicate in acest proiect, precizand ca spera ca 

lucrurile sa se miste repede pentru a se putea construi acea capela atat de necesara locuitorilor din satul Osebiti. 

 In continuare, dl primar informeaza  consiliul local ca este necesar sa apelam la un avocat care sa ne reprezinte 

in instanta , pentru procesele care sunt cu Vodafone , SC Agregate,  SC Nistor Desing care trebuia sa finalizeze Pug ul de 

mult timp, de aceea la sedinta ordinara din aceasta luna va fi pe ordinea de zi un punct in acest sens. 

 Dl primar precizeaza ca a avut mai multe intalniri cu dna Pilat Beatrice – administrator a SC Nistor Desing, , 

cea care realizeaza Pug  comunei si ca urmeaza sa luam o decizie in sensul de a continua colaborarea cu aceasta firma 

sau de a apela la serviciile altei firme care sa ne faca PUG-ul. 

 Dl primar mai precizeaza si problemele de la sistemul de alimentare cu apa , apa nu ajunge la toata lumea si 

atunci se va intrerupe furnizarea catre piscina lui dl Cojocaru Gh.. Se va face o noua documentatie pentru a se stabili 

pretul apei la 2 lei /m cub , de asemenea se vor incheia contracte cu toti consumatorii si se vor monta sigilii ca fiecare 

familie sa plateasca cat consuma. 

 Dl primar informeaza consiliul local ca s-a inceput toaletarea copacilor de pe domeniul public , urmand a se 

decolmata santurile si se va pune balastu acolo unde este nevoie. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca imediat se vor discuta aceste puncte in cadrul sedintei pe comisii de 

specialitate. 

  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, 
 BUTACU ANTON                  SANDU CRISTINA 


