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PROCES VERBAL 

încheiat azi  28.02.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 

 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 27  din  

21.02.2012. 

 Presedintele de sedinta, dl.VARGA AUREL  le ureaza tuturor Bun venit!, dupa care declara deschisa 

sedinta Consiliului Local, precizand ca la sedinta participa dl. Primar Funaru Mihai,dl. viceprimar Veres -  

Ghenta Valentin, d-na. Sandu Cristina - secretar comuna, dl. Rusu Costica – reprezentantul Asociatiatiei 

Producatorilor Agricoli Magura  si un  nr. de 14 consilieri ( fara viceprimar). 

 Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

 

             1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 
03.02.2012; 
 2. Decizia Camerei de Conturi Judetul Bacau nr. 59/31.01.2012 privind inlaturarea 
deficientelor constatate si consemnate in raportul de control/audit nr. A3/243/4 din 13.01.2012. 
 3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si 
mai  2012 – initiator consilier Varga Aurel ; 
 4. 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; 
 5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 54/2011 privind aprobarea impozitelor si 
taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 
2012 - initiator primarul comunei; 
 6. Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii unui studiu de specialitate  in vederea 
stabilirii eficientei si starii de functionare a sistemului de iluminat public din UAT Luizi Calugara, 
judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
            7. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de reabilitare a pasunilor, parte din 
domeniul privat al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau in perioada 2011- 2012  - initiator primarul 
comunei; 
 8.  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 sedinta pe comisii de specialitate. 

 Dna secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta extraordinara din data de 03.02.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 15 consilieri. 

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

puse la dispozitia dlor consilieri din timp. 

 Avand in vedere ca pct.1 a fost votat se trece la pct.2 din ordinea de zi: 2. Decizia Camerei de 
Conturi Judetul Bacau nr. 59/31.01.2012 privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in 
raportul de control/audit nr. A3/243/4 din 13.01.2012. 
 Se solicita de catre presedintele de sedinta , luari de cuvant din partea celor prezenti. 



 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - precizeaza ca avand in vedere ca fiecare consilier a putut studia la mapa materialele din ordinea de 

zi ( inclusiv decizia Camerei de Conturi Bacau din data de 31.01.2012 ) nu are intrebari . 

 Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta peopune sa se treaca la urmatorul punct din 

ordinea de zi : 3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, 
aprilie si mai  2012 – initiator consilier Varga Aurel ; 
 Prin proiectul de hotarare s-a propus ca presedinte de sedinta  dl. viceprimar  Veres Ghenta Valentin . 

 Nefiind alte luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta, pentru lunile martie, aprilie si mai  2012 - in unanimitate fiind ales 
dl.  viceprimar  Veres Ghenta Valentin  . 

 In continuare se trece la pct. 4 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. 
 Proiectul de hotarare este prezentat de dna secretar care precizeaza ca este vorba de decontarea 

abonamentelor si bonurilor de benzina pentru personalul didactic  care isi desfasoara activitatea la scolile si 

gradinitele din comuna pentru lunile decembrie 2011 si ianuarie 2012.  

 Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL BUTACU FLORENTIU 
 - intreaba daca se platesc doar abonamentele , raspunde dna secretar ca legea permite sa se deconteze 

si bonurile de benzina pentru personalul didactic care foloseste masina personala, conditionat de prezenta la 

ore . 

 Nemaifiind alte  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. 5  din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 
54/2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie 
surse de venit ale bugetului local pentru anul 2012 - initiator primarul comunei; 
 Proiectul de hotarare este prezentat de dna secretar care precizeaza ca este vorba de modificarea si 

completarea  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu  modificările si completările ulterioare, inclusiv cele aduse de  H.G. nr.50/2012  - 

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani, respective 5 

ani anterior anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza cotei stabilite, prin hotarare a consiliului local, 

intre 10% si 20% , respectiv 30% si 40%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii in registrata in 

contabilitatea persoanelor juridice, conform reglementarilor contabile in vigoare. 

 DL. SOLOMON PETRE  
 - solicita sa se explice cum se calculeaza aceste cote si ce reprezinta rangul localitatii pentru 

persoanele juridice, primeste explicatii de la dna Solomon Veronica , consilier rol in cadrul compartimentului 

financiar –contabil. 

 Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind modificarea HCL nr. 54/2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor 
taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2012 - fiind aprobat in 
unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta 

 In continuare se trece la pct. 6 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii 
unui studiu de specialitate  in vederea stabilirii eficientei si starii de functionare a sistemului de 
iluminat public din UAT Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei 
 Proiectul de hotarare este prezentat de dl primar care  precizeaza ca daca s-ar incheia un contract de 

modernizare a instalatiei de iluminat public pe 7 ani  s-ar face o economie  de 700 milioane lei de catre  

comuna  

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - nu prea intelege care este economia , daca vom plati intretinerea acestei instalatii la firma respectiva. 

 DL. SOLOMON PETRE  
 - propune ca acest gen de investitie sa fie facut dupa alegerile locale din acest an. 

 DL BUTACU FLORENTIU 
 - atrage atentia ca este pe internet un site al primariei noastre unde apare si poza sa din timpul cand 

era primar , aceeasi poza aparand si in ziarul Desteptarea de zilele trecute, raspunde dna secretar ca este vorba 

de site-ul Consiliului Judetean Bacau la care noi nu avem acces ; 



 - cu referire la modernizarea iluminatului public, in ziarul Desteptarea precizeaza dl primar ca in 

comuna toate strazile sunt luminate. 

 Dl HORVAT PETRE 
 - atrage atentia ca a intrat pe site-ul firmei care propune modernizarea iluminatului public  din  

comuna si a constatat ca nu sunt de incredere, au procese pe la judecatoriile Bacau si Moinesti  

 Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind  aprobarea intocmirii unui studiu de specialitate  in vederea stabilirii eficientei si starii de 
functionare a sistemului de iluminat public din UAT Luizi Calugara, judetul Bacau – fiind respins in 
unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la pct. 7 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

Programului de reabilitare a pasunilor, parte din domeniul privat al comunei Luizi Calugara, judetul 
Bacau in perioada 2011- 2012  - initiator primarul comunei; 
  DL RUSU COSTICA - reprezentantul Asociatiatiei Producatorilor Agricoli Magura   
 - prezinta bonul valoric de consum pentru 2011-2012 cu propunerea de a se efectua  lucrari de 

defrisat arboret  pe suprafata de 22,45 ha pasune . 

 - precizeaza ca urmeaza sa se actualizeze  tabelul cu proprietarii de bovine , care este necesar la 

registrul agricol si la APIA  

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - intraba cati angajati are asociatia, raspunde dl Rusu ca asociatia are 170 membrii din comunele Luizi 

Calugara si Magura, iar ca angajati un contabil, un inginer si o secretara din Magura. 

 Dl HORVAT PETRE 
 - solicita sa fie membru in comisia care v-a receptiona lucrarile de defrisat arboret , precizeaza dl 

primar ca asteapta propuneri pentru membrii comisiei de receptie  

 Sunt propusi ca membrii in comisia de receptie pentru lucrarile de defrisat arboret urmatorii domni 

consilieri: Iancu Anton, Horvat Petre, Jicmon Petre, Fartade Petre, Ficau Dumitru 

 Dna secretar precizeaza ca redeventa este de 10 euro/ mp , adica pe 119,09 ha pasune ,ca urmare se va 

trece suma corecta ~ 5168,50 lei . 

 Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind aprobarea Programului de reabilitare a pasunilor, parte din domeniul privat al comunei Luizi 
Calugara, judetul Bacau in perioada 2011- 2012 - - fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri 
prezenti la sedinta. 

 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, 

    VARGA AUREL                              SANDU CRISTINA 


