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PROCES VERBAL 
încheiat azi  23.07.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 156  din  17.07.2012 . 

 Presedintele de sedinta, dl. consilier BUTACU ANTON 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 13 consilieri ( fara viceprimar), lipseste dl consilier  Jicmon Iosif.. 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

           1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 06.07.2012; 
      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 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II 
al anului 2012 - initiator primarul comunei ; 
      4. Proiect de hotărâre privind utilizarea definitiva  a sumei de 400.000 lei din excedentul anului 2011 - 
initiator primarul comunei ; 
      5. Proiect de hotarare privind majorarea plafonului de cheltuieli de personal si modificarea listei 
obiectivelor de investitii -  initiator primarul comunei ; 
     6.  Proiect de hotarare privind  modificarea  H.C.L. nr. 21 / 2010 privind aprobarea numarului de 
personal, organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei  Luizi 
Calugara, judetul Bacau  - initiator primarul comunei ; 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului Local al Consiliului Local al comunei Luizi 
Calugara , judetul Bacau privind  implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a 
Teritoriului si Urbanism” - initiator primarul comunei ; 
     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si 
de reprezentare  in justitie - initiator primarul comunei ; 
     9.  Diverse. 
 
 Se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata in unanimitate. 

 Dna.SANDU CRISTINA -secretar comuna  

 - informeaza consilierii ca trebuie achizitionat un nou calculator la registrul agricol , deoarece este obligatoriu 

sa avem registru agricol in sistem informatizat si calculatorul vechi nu mai face fata; 

 - de asemenea precizeaza ca registrele agricole in format de hartie sunt la zi , fiind verificate personal de 

secretar, nefiind probleme deosebite; 

 - 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 23.07.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 

 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 ; 
 Se solicita luari de cuvant de catre dl presedinte de sedinta . 

 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 14 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere 
al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2012 - initiator primarul comunei ; 
 Nefiind   luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot  Proiectul de hotarare privind aprobarea 
contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2012, fiind aprobat in unanimitate de cei 14 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la pct.4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea definitiva  a sumei de 
400.000 lei din excedentul anului 2011 - initiator primarul comunei  



 Se solicita luari de cuvant din partea dlui presedinte de sedinta . 
 DL. COCEANGA GHEORGHE 

- intreaba unde se vor face santurile betonate 

 
 
 DL VARGA AUREL – primar 
- precizeaza ca santurile vor fi realizate in fata bisericii, la scoala din Osebiti, la fantana lui Cata; 

  - de asemenea precizeaza ca trebuie schimbate usile, de asemenea trebuie facute birouri noi daca vom mai 

angaja personal la primarie; se va instala si aer conditionat in birouri si in salile de la camin ; 

 - in cele doua sali ale Caminului cultural se vor face reparatii si se va scoate dusumeaua din sala de spectacole ; 

- se va realiza o parcare in fata Caminului cultural ; 

- mentioneaza ca trebuie sa ne incadram in banii propusi prin proiectul de hotarare. 

DL CIOBANU VALENTIN  
- e de parere ca trebuie facuta licitatie pentru lucrarile propuse, daca vor ramane aceste sume  

DL VARGA AUREL – primar 
 - precizeaza ca s-a facut o estimare a sumelor propuse , iar procedura va fi conform legii, adica  de cerere de 

oferta cu pretul cel mai bun; 

 DL FUNARU MIHAI  
- propune ca beciul din curtea primariei sa ramana pentru situatii de urgenta; 

- este de parere ca suprafetele din propunerea PUG sa ramana aceleasi, altfel oamenii se vor supara deoarece 

au construit in ideea ca vor primi autorizatie de construire;  

 DL VARGA AUREL – primar 
 - informeaza consiliul local ca dna Pilat Beatrice – administrator  al SC Nistor Desing – si-a luat angajamentul 

ca va termina PUG-ul , iar noi va trebui sa platim delimitarile si ridicarile topo. 

 DL GHENTA BENONE  
 - atrage atentia ca aceste investitii trebuie facute cu multa responsabilitate, pentru a putea trage la raspundere 

persoanele vinovate de construirea cu vicii a santurilor. 

 - este de parere sa fie introduse toate constructiile in Pug care se face acum , raspunde dl primar ca trebuie sa ne 

incadram in 100 ha teren. 

 Nemai fiind  alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
utilizarea definitiva  a sumei de 400.000 lei din excedentul anului 2011, fiind aprobat in unanimitate de cei 14 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind majorarea plafonului de 
cheltuieli de personal si modificarea listei obiectivelor de investitii -  initiator primarul comunei ; 
 Se solicita luari de cuvant de catre dl  presedinte de sedinta. 

 DL. COCEANGA GHEORGHE 
 - solicita explicatii cu privire la reparatii drumuri comunale prin asfaltare 

DL VARGA AUREL – primar 
 - a incercat sa fac ceva cu proiectele care sunt deja in dulap dar nu se poate accesa cu ele , decat masuratorile 

topo si geo , sa vedem ce putem obtine la canalizare pe ordonanta 7/2006. 

 DL. FUNARU MIHAI  
 - precizeaza ca la proiectele existente trebuie facuta evaluarea, nu sunt maculatura, iar la canalizare suntem deja 

aprobati dar trebuie insistat sa primim banii  

 DL BUTACU FLORENTIU  
- considera ca s-au facut multe proiecte pentru care s-au platit bani frumosi, dar acum sunt maculatura 

- precizeaza ca dl primar are tot sprijinul din partea consilierilor    

 Nemai fiind  alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
majorarea plafonului de cheltuieli de personal si modificarea listei obiectivelor de investitii, fiind aprobat in 
unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.6 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  modificarea  H.C.L. nr. 21 / 2010 
privind aprobarea numarului de personal, organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau  - initiator primarul comunei ; 
 Proiectul de hotarare este prezentat de dna secretar care precizeaza modificarile propuse in statul de functii 

pentru scoaterea la concurs a patru posturi unice cu aprobarea guvernului (cu precizarea ca ramanem cu treizeci de 

posturi din care 16 ocupate) si a doua posturi de muncitor calificat la sistemul de alimentare cu apa , de aceea se solicita 

propuneri pentru componenta comisiei de concurs , propunandu-se dnii consilieri Ilies N, Butacu Fl, Ciobanu V, 

Solomon V). 

 DL GHENTA BENONE  
 - are nelamuriri cu privire la postul dlui Dediu, raspunde dna secretar ca dl Dediu este consilier cadastru si ca 

ramane cu aceleasi atributii  

 DL CIOBANU VALENTIN 
 - solicita lamuriri cu privire la personalul din compartimentul de deservire, este lamurit de dna secretar 

 Nemai fiind  alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  
modificarea  H.C.L. nr. 21 / 2010 privind aprobarea numarului de personal, organigramei si a statului de functii 



pentru aparatul de specialitate al primarului comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau,  fiind aprobat  de  13 
consilieri prezenti la sedinta ( dl Ghenta Benone se abtine de la vot ). 
 In continuare, se trece la pct.7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului 
Local al Consiliului Local al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau privind  implicarea publicului în elaborarea 
sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului si Urbanism” - initiator primarul comunei  
 Proiectul de hotarare este prezentat de dna secretar, se solicita luari de cuvant. 

 Ne fiind    luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 
“Regulamentului Local al Consiliului Local al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau privind  implicarea 
publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului si Urbanism”- fiind aprobat in 
unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea  achizitionarii de 
servicii juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare  in justitie - initiator primarul comunei ; 
 Dl primar precizeaza ca sunt mai multe procese pe rolul instantelor, fiind necesara incheierea unui contract de 

prestari juridice cel putin pe 6 luni cu posibilitatea prelungirii contractului. De asemenea precizeaza ca vom face 

contestatie la procesul avut cu SC Agregate , care nu si-a executat lucrarea dar solicita banii. 

 DL GHENTA BENONE  
 - ar vrea sa stie cine ne va reprezenta in instanta, raspunde dl primar ca este vorba de o jurista are mai multe 

mastere pe langa facultatea de drept. 

 DNA PIRCAU ANA 
 - este de parere ca nu avem nevoie de jurista, i se atrage atentia de catre dna secretar ca este consilier local si ca 

trebuie sa voteze interesul comunitatii si nu al ei personal , de aceea nu va vota fiind in conflict de interese din cauza 

somatiei la plata a firmei sale . 

 DL. FUNARU MIHAI 
 - se va abtine de la acest proiect de hotarare , deoarece considera ca vechea avocata ne putea reprezenta in 

continuare; 

 - intreaba daca dna jurista ne poate reprezenta fara delegatie, raspunde dna secretar ca dna jurista ne va 

reprezenta cu delegatie.  

 Nemai fiind  alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 
aprobarea  achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare  in justitie, fiind aprobat 
de 11 consilieri ( s-au abtinut dnii consilieri Funaru M, Pircau A, Ciobanu V.)  
 La punctul Diverse  dl primar prezinta cererea de cumparare a 800 mp din domeniul privat depusa de SC 

Rutfood care are in folosinta gratuita de la SC Magura Verde, dna secretar precizeaza ca acestia mai au de platit niste 

penalizari stabilite de Curtea de conturi .  
 Dna SANDU CRISTINA – secretar comuna  
 - in 
 De asemenea dl primar informeaza cu privire la reteaua de alimentare cu apa, in vederea cumpararii unei 

pompe, de curatare a caminelor , de incheiere cu fiecare beneficiar a contractului de furnizare a apei potabile in comuna 

 DL. FUNARU MIHAI 
- considera ca pretul la apa este cel corect adica 3 lei /mc, deoarece sunt multe cheltuieli 

DL HORVAT PETRE 
- atrage atentia sa nu se plateasca la SC Agregate, deoarece a vazut pe internet ca aceasta firma s-a infiintat 

dupa ce contractul cu primaria era incheiat .....  

DL. ILIES NELU  
- solicita sa fie rezolvate problemele de la cele doua scoli si gradinite din comuna pentru ca copii sa piata invata 

in conditii cat mai bune. 

 DL BUTACU ROMEO – viceprimar  
- este nemultumit pentru ca nu i s-a predat nici un material de catre vechea conducere; 

- informeaza ca s-a inceput toaletarea copacilor din comuna, dar numai cei de pe domeniul public.  

 

  Nemai fiind  alte  luari de cuvant , 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, 
 BUTACU ANTON                  SANDU CRISTINA 


