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PROCES VERBAL 
încheiat azi  06.09.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 165  din 

03.09.2012. 

 Presedintele de sedinta, dl. consilier ILIES NELU 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 14 consilieri ( fara viceprimar). 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

             1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
28.08.2012; 
      2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul comunei ; 
 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 ordinara din data de 28.08.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi :Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local – initiator primarul comunei  
  DL VARGA AUREL -  Primar 
 -  luand in considerare adresa nr. R 1492 din 29.08.2012 a DGFPJ Bacau, precizeaza ca a fost 

necesara convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local,  motivat de faptul ca am fost debransati ilegal de 

catre E-on la sistemul de alimentare cu apa; 

 - ca urmare e absolut necesar sa luam masuri cu rai platnicii, vor fi debransati , la fel sa va proceda cu 

cei din Magura si din Sarata; 

 - din cele  aproximativ 600 familii consumatoare, 400 sunt cu probleme; 

 - informeaza consilierii ca a fost la Inspectoratul Scolar Bacau sa discute problema WC de la scoala 

din Luizi. 

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - considera ca este timpul sa se treaca la fapte cu debransarile si cu incasarile la apa. 

 Nemaifiind alte luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind rectificarea bugetului local, fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca imediat se vor discuta si alte  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, 
 ILIES NELU                   SANDU CRISTINA 


