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PROCES VERBAL 

încheiat azi  30.03.2012 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 58  din  

23.03.2012 . 

 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,  si un  nr. de 12 consilieri ( fara viceprimar), lipsesc dnii 

consilieri Bogdan Ion si Butacu Florentiu. 

 Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

           1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
28.02.2012; 
      2. Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei Consiliului local al comunei Luizi 
Calugara,judetul Bacau  la sustinerea persoanei cu handicap care beneficiaza de protectie sociala 
pentru anul 2012 – initiator primarul comunei ; 
      3.Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de gospodarire intretinere,curatenie si 

infrumusetare a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau ‘’- initiator primarul comunei ; 
      4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 - initiator primarul 
comunei ; 
     5.  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 prima sedinta pe comisii de specialitate din aceasta 

luna. 

 Dna secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 28.02.2012. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 13 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 26.03.2012.  

 Avand in vedere ca pct.1 a fost votat se trece la pct.2 din ordinea de zi: 2. Proiect de hotarare 
privind stabilirea contributiei Consiliului local al comunei Luizi Calugara,judetul Bacau  la sustinerea 
persoanei cu handicap care beneficiaza de protectie sociala pentru anul 2012 – initiator primarul 
comunei  
 Proiectul de hotarare este prezentat de secretarul comunei care precizeaza ca la nivelul Uat Luizi 

Calugara sunt doi copii cu handicap si patru  adulti cu handicap institutionalizati in centre de protectie sociala 

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

 DL FARTADE PETRE 
 - solicita date despre persoanele cu handicap institutionalizate,  intervine dl consilier Coceanga Gh, 

care precizeaza ca aceste date sunt  in mapa fiecarui consilier  

 Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind stabilirea contributiei Consiliului local al comunei Luizi Calugara,judetul Bacau  la sustinerea 
persoanei cu handicap care beneficiaza de protectie sociala pentru anul 2012, fiind aprobat in 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la pct. 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de 

gospodarire intretinere,curatenie si infrumusetare a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau ‘’- initiator 
primarul comunei  



 Se precizeaza de catre initiator, dl primar, ca in fiecare an trebuie sa aprobam planul de gospodarire al 

comunei, mai ales acum cand nu mai avem persoane care presteaza munca in baza Legii nr.416/2001 si nici 

nu mai putem angaja muncitori necalificati prin AJOFM .  

 Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL. VARGA AUREL  
 - intreaba de ce nu s-au trecut sanctiuni pentru tractoristii care ies din camp si ara drumurile 

comunale, precizeaza dna secretar ca sanctiunile sunt prevazute in legile care sunt in preambulul proiectului 

de hotarare 

 - da exemplul comunei Letea Veche, unde primarul a reusit sa  impuna oamenilor sa respecte 

curatenia ; 

 - solicita sa se puna pubele pentru gunoiul menajer la fiecare locuinta. 

 DL VERES - GHENTA VALENTIN  - viceprimar  
 - atrage atentia ca sunt oameni rai intentionati care rastoarna pubelele cu gunoi si ca in fiecare vineri 

are de furca cu golirea pubelelor  

 DL BUTACU ANTON 
 - considera ca trebuie suplimentate pubelele si in alte puncte ale comunei  

 DL FARTADE PETRE 
 - este indignat de cei care rastoarna pubelele cu gunoi cu intentie, ca si de cei care au vorbit la statie 

de PUZ 

 DL COJOCARU GHEORGHE 
 - semnaleaza faptul ca bancile de la statia de la trei Cruci trebuie reparate 

 DL FUNARU MIHAI - primar 
- precizeaza ca sunt acele platforme betonate care trebuie folosite si la gunoiul menajer; 

- este necesara instruirea cetatenilor sa pastreze curatenia, dar si a copiilor la scoala . 

DL FICAU DUMITRU  
 -  in legatura cu incendiul care a fost la barul dlui  Ciobanu Emil , intreaba pe dl primar de ce nu sunt  

hidrantii , nici macar la Biserica , raspunde dl primar ca fiecare agent economic trebuie sa aiba hidrant  

 Dl HORVAT PETRE  
 - solicita sa fie pusi hidrantii la oameni si la societatile comerciale, precizeaza dl Sandu Eugen , sef 

SVSU, ca hidrantii exista dar au fost astupati  

  Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind aprobarea “Planului de gospodarire intretinere,curatenie si infrumusetare a comunei Luizi 

Calugara, judetul Bacau ‘’, fiind aprobat de 12 consilieri( se abtine dl Butacu R). 
 In continuare se trece la pct. 4 al ordinii de zi:Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2012 - initiator primarul comunei ; 
 Dl primar, initiatorul proiectului precizeaza ca s-au primit 30 mii lei pt. deszapezirea care s-a 

executat, acum trebuie platiti cei care au contracte in derulare . 

 DL BUTACU MIHAI  
 - intreaba daca este adevarat ca s-au dat si 600 litri de motorina pentru deszapezire si cui s-au dat  

 Nemaifiind alte  luari de cuvant,  dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, fiind aprobat in unanimitate de cei 13 consilieri 
prezenti la sedinta . 
 La pct. Diverse  
 DL BUTACU ROMEO 
 - intreaba daca s-a marit pretul la apa , a inteles ca este 3 lei /mcub, raspunde dl primar ca acesta este 

pretul prevazut in HCL , cand s-a depus documentatia pentru infiintarea serviciului de alimentare cu apa. 

  

  Nemaifiind 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, 
   VERES - GHENTA VALENTIN                           SANDU CRISTINA 


