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PROCES VERBAL 

încheiat azi  17.01.2012 în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 2  din  13.01.2012. 

 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,  un  nr. de 12 consilieri ( lipsa fiind dnii Cojocaru Gheorghe si Butacu Florentiu), 

iar ca invitat dl. Ciurea Petru – directorul coordonator al Scolilor  din comuna. 

 Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta: 

     1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 27.12.2011;  
    2.  Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare din comuna Luizi Calugara – initiator 
primarul comunei; 
 Dna secretar precizeaza ca a fost necesara convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local, deoarece în 

urma adresei nr. 232 din 12.01.2012 a Inspectoratul Scolar Judetean Bacau  inregistrata sub nr. 101 din 13.01.2012 prin 

care am fost anuntati ca s-a acordat avizul conform retelei scolare din UAT Luizi Calugara pentru anul scolar 2012 – 

2013 ( avand in vedere ca termenul de publicare in Monitorul Oficial partea I a retelei scolare este depasit in 

conformitate cu prevederile  Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar in anul scolar 2012 – 2013 , aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tinetetului si 

Sportului nr. 5560/2011 ) s-a  propus emiterea dispoziţiei de convocare a Consiliului Local comunal în şedinţă 

extraordinară pentru data de 17 ianuarie 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 extraordinara din data de 27.12.2011. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 Avand in vedere ca pct.1 a fost votat se trece la pct.2 din ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind 
organizarea retelei scolare din comuna Luizi Calugara – initiator primarul comunei; 
 Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

  Dna secretar precizeaza ca la sedinta ordinara din 20.12.2011 a fost introdus acest punct pe ordinea de zi, 

luandu-se in considerare adresa nr. 12577 din 12.12.2011 a Inspectoratului Scolar Judetean Bacau  si adresa nr. 1514 din 

16.12.2011 a Scolii cu cls. I –VIII din comuna Luizi Calugara  prin care se solicita aprobarea structurii retelei scolare 

2012 – 2013, corespunzator UAT Luizi Calugara. Urmare a adreselor sus- mentionate s-a solicitat de catre noi, avizul 

conform privind aprobarea structurii retelei scolare 2012 – 2013 Inspectoratului Scolar Judetean Bacau , iar acesta ne-a 

comunicat avizul conform retelei scolare din UAT Luizi Calugara pentru anul scolar 2012 – 2013 cu adresa nr. 232 din 

12.01.2012 a Inspectoratul Scolar judetean Bacau  inregistrata sub nr. 101 din 13.01.2012 .  
 Dl. CIUREA PETRU – director scoala  
 - precizeaza ca Inspectoratul Scolar Judetean Bacau solicita ca cel tarziu maine, 18.01.a.c.  sa fie transmisa prin 

fax Hotararea Consiliului Local de aprobare a retelei scolare din UAT Luizi Calugara pentru anul scolar 2012 – 2013, de 

aceea roaga consilierii sa aprobe acest proiect de hotarare. 
 Nefiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
organizarea retelei scolare din comuna Luizi Calugara  – fiind aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenti 
la sedinta. 
 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, 
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