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PROCES VERBAL 
încheiat azi  19.12.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 333  din 

12.12.2012. 

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

declara deschisa ultima sedinta din acest an a Consiliului Local, precizand ca la sedinta participa dl. Primar 

Varga Aurel, dl. Viceprimar Butacu Romeo , d-na. Sandu Cristina - secretar comuna si  un  nr. de 15 

consilieri  si un invitat dl Jicmon Valentin – cetatean al comunei. 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

      1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 21.11.2012; 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea  decontarii transportului personalului  didactic care 
isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant  de pe raza administrativ- teritoriala a comunei 
Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 3. Proiect de hotarare privind efectuarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii 
suprafetei de 920 m.p. din domeniul public al comunei, in vederea construirii unei biserici in satul 
Osebiti, comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a 
datelor in Registrul agricol - comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 5.  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe 
locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2013 – initiator primarul comunei ; 
  6.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - initiator primarul comunei ; 
  7. Proiect de hotarare privind insusirea completarilor intervenite in inventarul domeniului 
public al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
    8. Diverse. 
 Inainte de votarea ordinii de zi , dna secretar precizeaza ca deocamdata nu a aparut hotararea de 

guvern cu privire la stabilirea valorilor impozabile ale taxelor locale pentru anul fiscal 2013, ca urmare dl 

primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 5., propunere acceptata in unanimitate . 

 Se supune la vot  ordinea de zi astfel modificata : 

 1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 21.11.2012; 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea  decontarii transportului personalului  didactic care 
isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant  de pe raza administrativ- teritoriala a comunei 
Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 3. Proiect de hotarare privind efectuarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii 
suprafetei de 920 m.p. din domeniul public al comunei, in vederea construirii unei biserici in satul 
Osebiti, comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a 
datelor in Registrul agricol - comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
  5.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - initiator primarul comunei ; 
  6. Proiect de hotarare privind insusirea completarilor intervenite in inventarul domeniului 
public al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 7. Diverse. 
   Ordinea de zi  fiind votata in unanimitate. 

 D-na. SANDU CRISTINA -secretar comuna intreaba daca sunt neclaritati  la procesul verbal al 

precedentei sedinte pus la dispozitie  d-lor consilieri. 

 D-na secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 21.11.2012. 

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

 In continuare, dna Secretar propune să se treacă la discuţii pe marginea ordinii de zi şi a materialelor 

puse la dispozitia consilierilor la ultima sedinta pe comisii. 



 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea  decontarii 
transportului personalului  didactic care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant  de pe raza 
administrativ- teritoriala a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei . 
 Nefiind  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea  decontarii transportului personalului  didactic care isi desfasoara activitatea la unitatile de 
invatamant  de pe raza administrativ- teritoriala a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau -  fiind 
aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
  In continuare, se trece la pct.3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind efectuarea studiului 
de oportunitate in vederea concesionarii suprafetei de 920 m.p. din domeniul public al comunei, in 
vederea construirii unei biserici in satul Osebiti, comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator 
primarul comunei . 
 Dna secretar explica ca este vorba de cererea depusa de parohia Romano- Catolica din satul Luizi 

Calugara care intentioneaza sa construiasca o biserica pentru locuitorii din satul Osebiti.Se precizeaza care 

sunt pasii de urmat in cazul concesiunii prin licitatie publica a unui bun imobil din domeniul public ala 

comunei. 

 Nefiind  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
efectuarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii suprafetei de 920 m.p. din domeniul 
public al comunei, in vederea construirii unei biserici in satul Osebiti, comuna Luizi Calugara, judetul 
Bacau- -  fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.4 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind stabilirea de masuri 
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol - comuna Luizi Calugara, 
judetul Bacau – initiator primarul comunei  
 Proiectul de hotarare este prezentat de secretarul comunei care precizeaza ca suntem obligati conform 

OG. 28/2008 sa analizam activitatea din cadrul compartimentului agricol trimestrial. Prin proiectul de 

hotarare s-au propus masuri privind imbunatatirea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol atat pe 

hartie cat si in format electronic. 

 Nefiind  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
stabilirea de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol - comuna 
Luizi Calugara, judetul Bacau - fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.5 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local - initiator primarul comunei ; 
 D-l PRIMAR   da explicatii consilierilor privind proiectul de hotarare sus  mentionat :trebuie facuta 

rectificare in minus cu referire la cheltuielile de personal la invatamant  

 Nefiind  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind 
rectificarea bugetului local - fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.6 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind insusirea 
completarilor intervenite in inventarul domeniului public al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – 
initiator primarul comunei  
 Proiectul de hotarare este prezentat de secretarul comunei care precizeaza ca au fost identificate alte 

terenuri din comuna care nu au fost inscrise in domeniul public al comunei si ca anul urmator se intentioneaza 

actualizarea domeniului public al comunei si intocmirea intregii documentatii in vederea publicarii in 

monotorul oficial . 

 Nefiind  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
insusirea completarilor intervenite in inventarul domeniului public al comunei Luizi Calugara, judetul 
Bacau - fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 La punctul Diverse au luat cuvantul : 

 Dl . ILIES NELU  
- aduce in discutie problema circulatiei cu microbuzele, precizand ca stau copii in frig deoarece 

microbuzele au intarziere, dl primar precizeaza ca zapada a pus probleme tuturor dar ca a verificat personal 

cum circula microbuzele si ca este multumit. 

 DL FUNARU MIHAI  
  - este informat de la fiul sau cum se circula cu microbuzele, toti elevii vor sa mearga cu acelasi 

microbuz si astfel merg  ingramaditi ; 

- face urari de sfarsit de an tuturor multumind pentru colaborare. 

DL SOLOMON VALENTIN  
- solicita de montat hidranti in comuna  

DL PRIMAR  
- precizeaza ca sunt foarte multe masini stationate in drum, materiale, este de parere ca trebuie luate 

masuri in sensul confiscarii lor – au fost probleme la incendiul de la fam Sascau  Petre din Cartierul Nou – 

deoarece nu a putut trece masina de pompieri de materialele depozitate pe marginea drumului ; 



- de asemenea, in continuare sunt probleme cu curentul electric in comuna ; 

- informeaza consilierii ca suntem aproape gata cu PUG- ul comunei. 

 DL BUTACU ROMEO – viceprimar  
- solicita acordul consilierilor pentru a cumpara o masina noua ,deoarece cea actuala s-a stricat si 

nu se merita sa mai dam banii pe reparatii, intervine dna secretar precizand ca legea nu permite in 

acest moment achizitionarea de masina noua . 

DL GHENTA BENONE  
- propune sa fie ajutata familia la care a fost incendiul, prin a ceda toti consilierii timp de trei luni 

indemnizatia de sedinta ; 

 - propune, de asemenea, sa nu marim taxele si impozitele anul viitor, ca si asa sunt multi oameni 

necajiti. 

- solicita sa se faca adresa la E-On pentru schimbarea transformatorului din cartier, intrucat nu face 

fata consumului marit pe perioada iernii  

DL CIOBANU VALENTIN  
 - considera ca sunt probleme in toata comuna cu E-On  

  Dl presedinte de sedinta   face urari de bine  la sfarsit de an 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 FLORENTIU                SANDU CRISTINA 

 
 
 


