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PROCES VERBAL 
încheiat azi  21.05.2012 în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 105  din  

18.05.2012 . 

 Presedintele de sedinta, dl. viceprimar VERES GHENTA VALENTIN  le ureaza tuturor Bun venit!, 

dupa care declara deschisa sedinta Consiliului Local, precizand ca la sedinta participa dl. Primar Funaru 

Mihai , d-na. Sandu Cristina - secretar comuna,,dna Sustac Ioana – consilier contabilitate  si un  nr. de 11 

consilieri ( fara viceprimar), lipsesc dnii consilieri  Butacu Romeo si Butacu Florentiu. Se precizeaza ca dl 

consilier BOGDAN ION a decedat in data de 28.04.2012, ca urmare inainte de inceperea sedintei , se tine un 

moment de reculegere in memoria sa. 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

          1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
27.04.2012;  
      2.  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 – 
initiator primarul comunei. 
  Dna secretar precizeaza ca a fost necesara convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local,  

motivat de faptul ca in conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2012, HG. nr. 142/2012 si HG nr. 144/2012,  

Consiliul local este obligat sa includa in bugetul propriu pe anul 2012, sumele necesare pentru decontarea 

cheltuielilor efectuate pentru organizarea alegerilor locale din data de 10.06.2012 . 

 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 in data de 18.05.2012 la mapa. 

 Dna secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 27.04.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 12 consilieri prezenti. 

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

puse la dispozitia dlor consilieri  odata cu convocarea la sedinta extraordinara.  

 Avand in vedere ca pct.1 a fost votat se trece la pct.2 din ordinea de zi:  Proiect de hotarare 
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 – initiator primarul comunei. 
 Dna SUSTAC IOANA – consilier contabilitate 
 - prezinta proiectul de hotarare cu precizarea ca s-au achizitionat o parte din materialele necesare 

procesului electoral si ca s-au prevazut sume pentru decontarea indemnizatiilor presedintilor, loctiitorilor, 

membrilor  biroului electoral de circumscriptie si a celor patru sectii de votare , precum si a personalului 

auxiliar care se ocupa cu organizarea alegerilor din 10 iunie 2012. 
 Se solicita de catre presedintele de sedinta , luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - constata ca sunt foarte mari cheltuielile cu alegerile locale 

 Nemaifiind alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, fiind aprobat  de  11 consilieri  din cei 12 
consilieri prezenti la sedinta.( dl. Horvat Petre s-a abtinut de la vot ). 
  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, 
  VERES - GHENTA VALENTIN               SANDU CRISTINA 


