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PROCES VERBAL 
încheiat azi  26.10.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 268  din   

19.10.2012.   

 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. Viceprimar Butacu Romeo , d-na. 

Sandu Cristina - secretar comuna , d-na contabil Sustac Ioana - Daria , un  nr. de 14 consilieri ( fara dl primar 

care este plecat la Bucuresti) si doi invitati : dl. Traistaru C.- Primar   si dl. Costras I. – viceprimar al comunei 

Magura, judetul Bacau; 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

        1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
06.09.2012; 

  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul comunei ; 
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 643 unitati de 

compostare individuala - initiator primarul comunei ; 
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii cu 2000 mp a islazului comunei Luizi 

Calugara, judetul Bacau- initiator primarul comunei ; 
               5. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al d-ului GHENTA 
ANTON si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele Partidului National Liberal, in 
cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau- initiator primarul comunei ; 
  6. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-ului CAZACU IOSIF, 
supleant pe lista PNL la alegerile locale din iunie 2012 - initiator primarul comunei ; 
 7. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 22/2012, privind constituirea comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi Calugara, in sensul completarii comisiei pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement - initiator primarul 
comunei ; 
 8. Diverse 
 Inainte de a fi supusa la vot, d-na secretar solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect de 

hotarare si anume : Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar 
pe trimestrul III al anului 2012   - initiator primarul comunei ; 
 Se supune la vot noua forma a ordinii de zi : 
     1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
06.09.2012; 

  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul comunei ; 
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 643 unitati de 

compostare individuala - initiator primarul comunei ; 
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii cu 2000 mp a islazului comunei Luizi 

Calugara, judetul Bacau- initiator primarul comunei ; 
               5. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al d-ului GHENTA 
ANTON si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele Partidului National Liberal, in 
cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau- initiator primarul comunei ; 



  6. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-ului CAZACU IOSIF, 
supleant pe lista PNL la alegerile locale din iunie 2012 - initiator primarul comunei ; 
 7. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 22/2012, privind constituirea comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi Calugara, in sensul completarii comisiei pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement - initiator primarul 
comunei ; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe 
trimestrul III al anului 2012   - initiator primarul comunei ; 

9. Diverse 
Ordine de zi 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 06.09.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 14 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 din timp. ( cu exceptia Proiectului de hotarare privind aprobarea 
diminuarii cu 2000 mp a islazului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau- initiator primarul comunei   
si a Proiectului de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe 
trimestrul III al anului 2012   - initiator primarul comunei  – care nu au fost la mapa, deoarece nu s-a stiut 

amplasamentul pe care sa se construiasca bazinul de captare . 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi :Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local – initiator primarul comunei  
 D-na contabil Sustac Ioana- Daria da explicatii consilierilor privind proiectul de hotarare sus  

mentionat 

Nefiind luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local, 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 luarii in 
administrare a unui numar de 643 unitati de compostare individuala– initiator primarul comunei  

Nefiind luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind 
aprobarea luarii in administrare a unui numar de 643 unitati de compostare individuala, fiind aprobat 
in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta 

 In continuare, se trece la 4. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii cu 2000 mp a 
islazului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau- initiator primarul comunei ; 
 Dl. Primar al comunei Magura 
 -da explicatiile necesare privind amplasarea unui bazin de captare apa ; 

 -solicita aprobare, avand in vedere ca multi consumatori sunt din comuna Luizi Calugara 

 DL. FUNARU MIHAI 
 -considera ca trebuie facute studii geo , pentru ca terenul de la Balta Ursului este alunecos 

 DL. BUTACU ANTON 
 -este de parere ca discutarea acestui proiect de hotarare trebuie sa se amane pana vine si dl primar ca 

sa stim unde este amplasamentul . 

 Propunerea d-ului consilier Butacu Anton de a se amana luarea unei decizii privind acest proiect de 

hotarare este aprobata si de ceilalti consilieri 

             In continuare, se trece la  5. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de 
consilier al d-ului GHENTA ANTON si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele 
Partidului National Liberal, in cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau- 
initiator primarul comunei ; 

Nefiind luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus 
mentionat, fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta 

In continuare, se trece la 6. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-
ului CAZACU IOSIF, supleant pe lista PNL la alegerile locale din iunie 2012 - initiator primarul 
comunei ; 

Dl Cazacu Iosif isi depune juramantul in fata Consiliului Local Luizi Calugara si in fata tuturor celor 

prezenti in sala de sedinte  

 Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat in unanimitate, fiind indeplinite toate conditiile 

cerute de lege dl. Cazacu Iosif este validat consilier.   



In continuare, se trece la 7. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 22/2012, privind 
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi Calugara, in sensul  
completarii comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement - initiator primarul comunei ; 

Nefiind luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare sus 
mentionat fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta 

In continuare, se trece la 8. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al 
exercitiului bugetar pe trimestrul III 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 III al anului 2012, proiectul fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru,  3  abtineri ( dnii Ghenta Benone, Coceanga Gheorghe, Ciobanu Valentin). 

 La urmatorul pct 9. Diverse au luat cuvantul urmatorii : 

Dna SANDU CRISTINA –secretar comuna  
-explica ca prin H.C.L. se va preda instalatia la Sarata – Talpa, iar ei o vor primi in administrare 

 Dl COCEANGA GHEORGHE 
 -considera ca apa este importanta, doreste sa se incaseze si sa se puna apometre la fiecare consumator. 

 Dl. ILIES NELU 
 -legat de transport, copii circula ingramaditi. 

 Dl .BUTACU ROMEO – Viceprimar  
 -ne spune ca a vorbit cu dl Popa sa-si achizitioneze un autobuz 

 Dl. CIOBANU GHEORGHE 
 -este de parere ca oamenii stau ingramaditi in microbuze 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca imediat se vor discuta si alte  puncte in cadrul sedintei pe 

comisii de specialitate. 

  

  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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


