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PROCES VERBAL 
încheiat azi  21.11.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 311  din 

15.11.2012. 

 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, dl. Viceprimar 

Butacu Romeo , d-na. Sandu Cristina - secretar comuna si  un  nr. de 14 consilieri . 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

              1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
26.10.2012; 
       2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 
2012 , ianuarie si februarie 2013 – initiator consilier Ilies Nelu  ; 
      3.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul comunei ; 
      4.  Proiect de hotarare privind insusirea completarilor intervenite in inventarul domeniului 
public al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
      5. 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 ; 
      6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  a 

Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiatoare comisia juridica;   
      7. Diverse. 
 Se supune la vot  ordinii 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 26.10.2012. 

 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 alegerea presedintelui 
de sedinta pentru lunile decembrie 2012 , ianuarie si februarie 2013 – initiator consilier Ilies Nelu 
 S-a propus ca presedinte de sedinta pe urmatoarele luni , dl consilier Butacu Florentiu.  

 Nefiind   luari de cuvant  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2012 , ianuarie si februarie 2013    , fiind ales 
dl. Butacu Florentiu  in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.3 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 platite facturile restante de mai mult de 90 zile prin compensare si nu pot fi facute investitii 

daca sunt  datorii ; 

 - vor fi platite aparatele de filtrare apa de la scoli si primarie ; 

 - SC Agregate a pus sechestru 2 zile , apoi noi am castigat procesul si s-a ridicat sechestru ; 



 - prezinta o lista cu datoriile vechi  pe care le are primaria : proiectare SC Moldo Asist Proiect Bacau 

– Modernizare drumuri de exploatare, corectare torenti , Sc Comnef (i-a fost refuzata factura pe diferenta, vor 

sa ne dea in judecata.) 

 Dl . COCEANGA GHEORGHE  
 - solicita dlui primar cate un exemplar din lista datoriilor 

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 
 In continuare, se trece la pct. 4 : Proiect de hotarare privind insusirea completarilor intervenite 
in inventarul domeniului public al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 

 Proiectul de hotatare este prezentat de secretarul comunei care face precizarile necesare.  

 Nefiind luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus 
mentionat, fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct. 5 : 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. 6 : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare  a Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiatoare 
comisia juridica;   
 Proiectul de hotatare este prezentat de secretarul comunei care face precizarile necesare.  

 Nefiind luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  a Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, 

judetul Bacau –    fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 La urmatorul pct 7. Diverse au luat cuvantul urmatorii : 

Dna SANDU CRISTINA –secretar comuna  
-explica ca s-a finalizat site-ul primariei, unde sunt postate hotararile adoptate in cadrul sedintelor 

consiliului local, declaratiile de avere, procesele verbale ale sedintelor consiliului local si alte documente ce 

necesita postare. 

- s-au inceput demersurile pentru acreditarea compartimentului de asistenta sociala , pentru instruirea 

angajatilor la protectia muncii si pentru controlul anual la medicina muncii. 

 Dl VARGA AUREL – primar  
- este necesar de stabilit o taxa pentru gunoiul menajer, nu mai putem plati fara sa incasam ; 

- la alimentare cu apa trebuie achitat curentul , reparatiile si trebuie stopate furturile de apa ; 

 - cei de la Cosmote vor sa monteze un transformator si mai multi stalpi , dar se opun proprietarii 

terenurilor   

 - pentru anul urmator intentionam sa facem reparatie capitala la primarie , incepand de la acoperis, de 

asemenea, parcarile ; 

 - ar dori sa cumparam o masina nou, iar cea actuala sa fie folosita de cei de la alimentare cu apa. 

 

  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 

 
 
 


