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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI LUIZI CALUGARA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat azi  27.04.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 82  din  

20.04.2012 . 

 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 Acatrinei Delia – consilier agricol ,dna Sustac Ioana – 

consilier contabilitate  si un  nr. de 11 consilieri ( fara viceprimar), lipsesc dnii consilieri Bogdan Ion, Butacu 

Romeo, Iancu Anton 

 Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

           1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
30.03.2012; 
      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 “Planului de actiune local privind combaterea 
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole ‘’ - initiator primarul comunei ; 
      4. Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar pe 
anul 2011 - initiator primarul comunei ; 
      5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar 
pe trimestrul I al anului 2012 - initiator primarul comunei ; 
      6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 - initiator primarul 
comunei ; 
     7.  Diverse. 
  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 la a doua sedinta pe comisii de specialitate din aceasta 

luna. 

 Dna secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 30.03.2012. 

 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  la sedinta comisiilor de specialitate din data de 24.04.2012.  

 Avand in vedere ca pct.1 a fost votat se trece la pct.2 din ordinea 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 ; 
  Proiectul de hotarare este prezentat de secretarul comunei care precizeaza ca este vorba de decontarea 

abonamentelor personalului didactic din Uat Luizi Calugara pentru lunile februarie si martie ac. 

 Se solicita de catre presedintele de sedinta , luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 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 12 consilieri prezenti la sedinta. 



 In continuare se trece la pct. 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de 
actiune local privind combaterea poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole ‘’ - initiator primarul 
comunei ;  
 Se precizeaza de catre initiator, DL PRIMAR, ca s-a primit adresa din partea Directiei pentru 

Agricultura Bacau, prin care am fost informati ca comuna noastra este poluatoare cu  nitrati. 

 Proiectul de hotarare este prezentat de Dna ACATRINEI DELIA – consilier in cadrul 

compartimentului agricol – care prezinta planul de combatere a poluarii cu nitrati propus pentru comuna 

noastra , precizand ca nu suntem singura comuna poluatoare din judet.  

 - se atrage atentia asupre importantei stabilirii modului de stocare al gunoiului (pe platforme sau 

individual ), hotarandu-se modalitatea individuala si a obligatiilor pe care le au autoritatile locale si fermierii 

persoane fizice care detin  mai mult de 8 UVM  . 

 Se solicita de catre presedintele de sedinta , luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - intreaba cat ingrasamant s-a achizitionat prin Asociatia Producatorilor Agricoli , raspunde dl primar 

ca s-au imprastiat 9 tone ingrasamant / 119 ha pasune 

 - este nedumerit ca la 147 capete de bovine suntem poluatori , dar cand in comuna erau 1000 de vite 

nu se punea problema de poluare a apelor. 

 Dna SANDU CRISTINA  
 -  precizeaza ca cei care detin vite trebuie sa le declare la registrul agricol pentru a putea beneficia de 

subventii de la APIA. 

 -  este necesara implementarea registrului agricol in format electronic, de aceea cere sprijinul dlui 

primar si a Consiliului local in achizitionarea unui server care sa sustina in retea programul de registru agricol 

si pe cel de taxe si impozite , urmare a prevederilor ordonantei privind registrul agricol si a controlului 

efectuat de reprezentanti ai Institutiei  Prefectului de Bacau si a Directiei Agricole Bacau. 

 Nemaifiind alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea “Planului de actiune local privind combaterea poluarii cu nitrati proveniti din surse 
agricole ‘’, fiind aprobat in unanimitate de cei 12 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la pct. 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de 
incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2011 - initiator primarul comunei ; 
 Dna SUSTAC IOANA  
 - prezinta proiectul de hotarare cu precizarea ca s-a votat contul exercitiului bugetar al anului 2011 pe 

trimestre in cursul anului trecut    

 Se solicita de catre presedintele de sedinta , luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 Dl HORVAT PETRE 
 - precizeaza ca a vazut pe internet ca firma SC Agregate(  care a efectuat lucrari la drumurile din 

comuna ) a fost infiintata in iulie 2010, iar contractul cu primaria este din august 2010, s-a lucrat cu un 

excavator si doua masini , considera ca suma de achitat este exagerata  

 Nemaifiind alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2011, votul s-a exercitat astfel: 
 „pentru „– dl Cojocaru Gh. 
 „ impotriva „ – dnii Veres Ghenta V, Butacu M, Butacu A , Coceanga Gh, Butacu Fl, Fartade 
P, Ficau D, Horvat P, Jicmon I, Solomon P, Varga A 
 In urma exercitarii votului Proiectul de hotarare privind aprobarea  contului de incheiere al 
exercitiului bugetar pe anul 2011 - a fost respins. 
 In continuare se trece la pct. 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de 
incheiere al exercitiului bugetarpe trimestrul I al anului 2012 - initiator primarul comunei ; 
 Este prezentat de asemenea de dna Sustac Ioana – consilier contabilitate  

 Se solicita de catre presedintele de sedinta , luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL. SOLOMON PETRE 
 - atrage atentia ca s-au trecut in proiect aceleasi datorii  care au  fost  platite deja  

 Nemaifiind alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2012, votul s-a exercitat 
astfel: 
 „pentru „ – dl Cojocaru Gh. 
 „ impotriva „ – dnii Veres Ghenta V, Butacu M, Butacu A , Coceanga Gh, Butacu Fl, Fartade 
P, Ficau D, Horvat P, Jicmon I, Solomon P, Varga A 
 In urma exercitarii votului Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al 
exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2012 - a fost respins. 



 In continuare se trece la pct. 6 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2012 - initiator primarul comunei ; 
 - este prezentat de dna Sustac Ioana care precizeaza ca s-au primit 240 mii lei prin hotarare de guvern 

pentru plata unor arierate ( datorii mai vechi de 90 de zile )  

 Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - propune sa se voteze introducerea banilor in bugetul local, dar platile sa fie facute dupa alegeri, dna 

Sustac atrage atentia ca odata intrati in bugetul local la partea de  venituri , banii trebuie repartizati pe capitole  

si la partea de  cheltuieli . 

 Nemaifiind alte  luari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2012, votul exercitandu-se astfel: 
 „pentru „ – dl Cojocaru Gh., Butacu M, Fartade P 

 „ impotriva „ – dnii Veres Ghenta V, Butacu A , Coceanga Gh, Butacu Fl, Ficau D, Horvat P, 
Jicmon I, Solomon P, Varga A . 

 In urma exercitarii votului Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 
- a fost respins. 
 Punctul Diverse nu se mai discuta la propunere presedintelui de sedinta. 

 

  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 


