
ROMANIA 
JUDETUL  BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI LUIZI CALUGARA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat azi  28.08.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 158  din    23 .08.2012 . 

 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 11 consilieri ( fara viceprimar), lipsesc dnii consilieri  Funaru Mihai, Butacu Florentiu, Ciobanu Valentin.  

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

           1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 23.07.2012; 
      2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 
2012 – initiator consilier Butacu Anton ; 
      3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul comunei ; 
      4. 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. 

 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 12 consilieri prezenti la sedinta. 

 In continuare se trece la pct.2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
septembrie, octombrie si noiembrie 2012 – initiator consilier Butacu Anton. 
 S-a propus ca presedinte de sedinta pe urmatoarele luni , dl consilier Ilies Nelu.  

 Nefiind   luari de cuvant  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2012  , fiind ales dl. Ilies Nelu  in unanimitate de cei 12 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  
 Dna secretar precizeaza ca prin HG s-au alocat 240 mii lei pentru plata unor arierate, adica a unor datorii mai vechi de 3 

luni. 

 Se solicita luari de cuvant din partea dlui presedinte de sedinta . 
 DL. COCEANGA GHEORGHE 
 - il intreaba pe dl primar cine va primi acesti bani, dl primar precizeaza ca mai intai SC Agregate deoarece ne pot bloca 

conturile 

 DL HORVAT PETRE 
- reaminteste tuturor ca este vorba de contractul fostului primar 

DL GHENTA BENONE  
 - este de parere ca se poate face o plangere impotriva firmei Agregate , motivul:firma s-a infiintat dupa ce s-a incheiat 

contractul cu noi. 

 Nemaifiind alteluari de cuvant dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local, fiind aprobat cu 9 voturi pentru (s-au abtinut dnii Ghenta B, Coceanga Gh, Horvat P)  
 In continuare se trece la pct.4 : Diverse 

 Se solicita luari de cuvant din partea dlui presedinte de sedinta . 
 DL. GHENTA BENONE  

- intreaba daca scolile sunt pregatite pentru reinceperea cursurilor  
DL VARGA AUREL – primar 
- precizeaza ca WC –ul din curtea scolii trebuie reparat, fosa trebuie mutata; 

- la gradinita din Luizi nu s-a facut receptia, sunt si acolo probleme; 

- la WC –ul din fata bisericii deja s-a stricat clanta la usa, nu se pastreaza curatenia; 

- spera ca intr-o sa[tamana sa se finalizeze reparatiile 

 -  informeaza consilierii ca firma Orange ar dori sa inchirieze 100 mp pentru instalarea unei antene, dna secretar precezeaza 

ca doar se poate concesiona, in baza unui contract de inchiriere nu se emite autorizatie de construire.  

  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 


