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PROCES VERBAL 
încheiat azi  12.04.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 110  din  

05.04.2013. 

 Presedintele de sedinta, dna. consilier PIRCAU ANA  le ureaza tuturor Bun venit!, dupa care declara 

deschisa  sedinta ordinara  a Consiliului Local, precizand ca la sedinta participa dl. Viceprimar Butacu Romeo 

, d-na. Sandu Cristina - Secretar comuna si  un  nr. de 14 consilieri. Se precizeaza ca dl. Primar Varga Aurel 

este bolnav , fiind in concediu medical . 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

       1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
21.03.2013; 
  2.  Proiect de hotarare privind modificarea  si completarea HCL nr. 1/ 2013 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului 
local pentru anul 2013 – initiator primarul comunei ; 
  3.  Proiect de hotatare privind aprobarea caietului de sarcini, a documentatiei de atribuire si 
inceperea procedurii de concesionare prin licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in scopuri 
economice, pe durata de 49 de ani a unui teren in suprafata de 920  (nouasute douazeci) mp. din 
domeniul public al comunei , intravilan sat Osebiti, comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator 
primarul comunei ; 
               4.   Proiect de hotarare privind utilizarea definitiva a excedentului anului 2011 si anului 2012 – 
initiator primarul comunei; 
 5.  Diverse. 
  Se supune la vot  ordinea de zi ,  fiind 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 la prima sedinta pe comisii din aceasta luna. 

 D-na secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 21.03.2013. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 15 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 la ultima sedinta pe comisii din aceasta luna. 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind modificarea  si 
completarea HCL nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe 
locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2013 – initiator primarul comunei ; 
 Se precizeaza de catre dna secretar ca urmare a - adresei nr. GM/5947 primita in data de  27.03.2013 

a Institutiei Prefectului Judetului Bacau, cu referire la  sesizarea nr. 668/1 din 15.03.2013 a Directiei Judetene 

de Evidenta a Persoanelor Bacau – este necesara  completarea si  modificarea  HCL  Luizi Calugara nr. 

1/2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de 

venit ale bugetului local pentru anul 2013, in sensul inscrierii  separate a taxelor speciale, respectiv a taxelor 

extrajudiciare de timbru , prevazute de Legea nr. 117/1999; 

 De asemenea prin proiectul de hotarare s-a propus modificarea taxei de salubritate pentru persoanele 

juridice la 25lei/ luna/ pubela. 

 Se solicita luari de cuvant de catre presedintele de sedinta. 

 DL. GHENTA BENONE  
 - subliniaza inca o data ca trebuie reglementata problema pubelelor la persoanele juridice de pe raza 

comunei; 

 - exista pericolul ca pe parcursul anului sa nu mai avem bani pentru a plati facturile catre SOMA . 

 DL BUTACU ROMEO – viceprimar  
 - stie ca nu toti agentii econonici au pubele , dar promite ca se vor da pubele in baza unui proces 

verbal tuturor agentilor economici de pe raza comunei. 

  



 DL HORVAT PETRE  
 - intreaba de taxa pentru autovehicule prevazuta in cap.IV punctul a) 60 lei – precizeaza dna secretar 

ca este aceeasi , fiind vorba de taxe extrajudiciare de timbru. 

 Nemaifiind  alte  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind modificarea  si completarea HCL nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 
precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2013 – fiind 
aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta.      
 In continuare, se trece la pct.3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de 
sarcini, a documentatiei de atribuire si inceperea procedurii de concesionare prin licitatie publica 
deschisa, cu oferta in plic sigilat, in scopuri economice, pe durata de 49 de ani a unui teren in suprafata 
de 920  (nouasute douazeci) mp. din domeniul public al comunei , intravilan sat Osebiti, comuna Luizi 
Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei . 
 Dna secretar  informeaza consiliul local ca prin proiectul de hotarare s-a propus aprobarea caietului de 

sarcini , a documentatiei de atribuire si stabilire calendarului licitatiei publice deschise pentru concesionarea 

terenului unde urmeaza sa se construiasca o biserica – in conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006 si  

HG nr. 168/2007 . 

 De asemenea, dna secretar precizeaza ca tot prin proiectul de hotarare s-a propus si componenta 

comisiei de evaluare a ofertelor , de aceea roaga dnii consilieri sa faca propuneri pentru reprezentantii 

consiliului local in comisia de evaluare : 

 Dl Ghenta Benone propune pe dl Solomon Valentin - propunere aprobata in unanimitate de cei 
15 consilieri prezenti la sedinta consiliului  local ; 
 Dl Veres – Ghenta Valentin  propune pe dl. Sabau Laurentiu - propunere aprobata in 
unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta consiliului  local ; 
 Se solicita propuneri   membrii de rezervă  pentru comisia  de evaluare a licitaţiei publice:  

 Dl Ghenta Benone propune pe dl Funaru Mihai - propunere aprobata in unanimitate de cei 15 
consilieri prezenti la sedinta consiliului  local ; 
 Dl Ciobanu Valentin propune pe dl Horvat Petre - propunere aprobata in unanimitate de cei 15 
consilieri prezenti la sedinta consiliului  local ; 
 Nemaifiind  alte luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot pct.3: Proiectul  de hotarare 
privind aprobarea caietului de sarcini, a documentatiei de atribuire si inceperea procedurii de 
concesionare prin licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in scopuri economice, pe durata de 
49 de ani a unui teren in suprafata de 920  (nouasute douazeci) mp. din domeniul public al comunei, 
intravilan sat Osebiti, comuna Luizi Calugara, judetul Bacau– fiind aprobat in unanimitate de cei 15 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind utilizarea definitiva a 
excedentului anului 2011 si anului 2012 – initiator primarul comunei; 
 Se solicita luari de cuvant de catre presedintele de sedinta. 
 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot pct.4 : Proiect de hotarare privind 
utilizarea definitiva a excedentului anului 2011 si anului 2012 – fiind aprobat in unanimitate de cei 15 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.5 al ordinii de zi:Diverse.  
 Se solicita luari de cuvant din partea presedintelui de sedinta. 

  DL GHENTA BENONE   
 - solicita sa fie reparat gardul din fata vechii crese , raspunde dl viceprimar ca a luat deja masuri in 

acest sens. 

DNA SANDU CRISTINA -  secretar comuna  
- reaminteste dlor consilieri obligatia alesilor locali ( primar, viceprimar, consilieri locali ) de a 

depune pana in data de 15 iunie ac. declaratiile de avere si de interese pentru anul fiscal precedent , de aceea 

roaga dnii consilieri sa solicite dnei Sustac Ioana – consilier cheltuieli - fisele fiscale pe anul 2012, pentru a 

putea completa declaratiile de avere corespunzatoare si a le depune la secretarul comunei pentru a putea fi 

inaintate la ANI Bucuresti , pe site-ul primariei si la avizierul primariei . 

 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, 
  PIRCAU ANA                  SANDU CRISTINA  


