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PROCES VERBAL 
încheiat azi  21.03.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 97  din 

15.03.2013. 

 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. Primar Varga Aurel, dl. 

Viceprimar Butacu Romeo , d-na. Sandu Cristina - Secretar comuna si  un  nr. de 14 consilieri , iar ca invitati:  

preot paroh Lucaci Daniel – Parohia Romano- Catolica Luizi Calugara si dl. Rusu Costica – administrator al  

Asociatiei Producatorilor Agricoli Magura. 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

          1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
28.02.2013;  
       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 documentatiei tehnice (studiu de oportunitate, fisa 
de calcul), in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in scopuri 
economice, pe durata a 49  ani,  a  suprafatei de 920  mp. din domeniul public al comunei Luizi 
Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei  
    4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.1735 din 
11.06.2010 incheiat de UAT Luizi Calugara si Asociatia producatorilor Agricoli Magura – initiator 
primarul comunei ; 
    5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de venituri si cheltuieli pe anul 2013  
pentru activitatea de administrare a pasunilor , parte din domeniul privat al comunei Luizi Calugara, 
judetul Bacau  – initiator consilier Jicmon Iosif  ; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si a listei obiectivelor de investitii pe 
anul 2013 – initiator primarul comunei ; 
    7. 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 28.02.2013. 

 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 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 ; 
 Se precizeaza de catre initiatorul proiectului, dl primar ca este vorba de lunile noiembrie, decembrie 

2012 si ianuarie si februarie 2013, cu precizarea ca se va abroga HCL nr. 45 din 19.12.2012 prin care se 

aprobase initial decontarea pentru ultimile doua luni din anul 2012. 

 Se solicita luari de cuvant de catre presedintele de sedinta. 

 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 15 consilieri prezenti la sedinta. 
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 In continuare, se trece la pct.3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
documentatiei tehnice (studiu de oportunitate, fisa de calcul), in vederea concesionarii prin licitatie 
publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in scopuri economice, pe durata a 49  ani,  a  suprafatei de 920  
mp. din domeniul public al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei . 
 Dl primar informeaza consiliul local ca s-a apelat la un evaluator autorizat care sa actualizeze 

valoarea la vanzare a terenului din satul Osebiti unde intentioneaza Parohia Romano – Catolica sa 

construiasca o biserica , dar ca fata de raportul de evaluare al bunurilor din domeniul public al comunei 

intocmit in anul 2011 , valoarea la vanzare a terenului a scazut  , ca urmare fisa de calcul a taxei de 

concesiune se va intocmi luand in considerare raportului de evaluare a bunurilor imobile si mobile din 

domeniul public si privat al comunei Luizi Calugara , utilizand o valoare unitara la vanzare amortizata in 25 

de ani de  v =  7 euro / mp.   

  Se solicita luari de cuvant de catre presedintele de sedinta. 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot pct.3: Proiectul  de hotarare privind 
aprobarea documentatiei tehnice (studiu de oportunitate, fisa de calcul), in vederea concesionarii prin 
licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in scopuri economice, pe durata a 49  ani,  a  
suprafatei de 920  mp. din domeniul public al comunei 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 aprobarea prelungirii 
Contractului de concesiune nr.1735 din 11.06.2010 incheiat de UAT Luizi Calugara si Asociatia 
producatorilor Agricoli Magura – initiator primarul comunei ; 

  Dl primar, precizeaza ca prin proiectul de hotarare a propus ca  Contractul de concesiune nr. 1735 din 

11.06.2010 incheiat intre UAT comuna Luizi Calugara si Asociatia Producatorilor Agricoli Magura sa fie 

prelungit cu inca un an, luand in considerare cererea nr. 9 din 15.02.2013 a dl. Rusu Costica- reprezentantul 

Asociatiei Producatorilor Agricoli Magura - , prin care acesta solicita prelungirea contractului de concesiune 

nr. 1735 din 11.06.2010 in vederea depunerii cererii pentru subventii la APIA Bacau. 

 Se solicita luari de cuvant de catre presedintele de sedinta. 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot pct.4 :Proiectul  de hotarare 
privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.1735 din 11.06.2010 incheiat de UAT 
Luizi Calugara si Asociatia producatorilor Agricoli Magura – fiind aprobat in unanimitate de cei 15 
consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Programului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2013  pentru activitatea de administrare a pasunilor , parte din 
domeniul privat al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator consilier Jicmon Iosif . 
 Se solicita luari de cuvant din partea presedintelui de sedinta. 

  DL RUSU COSTICA – reprezentant al Asociatiei producatorilor agricoli Magura  
 - reaminteste dlor consilieri ca in iunie 2013 expira termenul din contractul de concesiune incheiat 

pentru administrarea pasunii comunale, parte din domeniul privat al comunei ; 

 - informeaza ca a solicitat o noua  programare pentru cerere de subventii la APIA Bacau, urmare a 

faptului ca la sedinta consiliului local din februarie s-a amanat discutarea acestui punct si de aceea ar dori sa 

stie daca se va aproba prelungirea contractului de concesiune pana la termenul limita de depunere al cererii de 

subventie :15 mai 2013.  

 - precizeaza ca a propus ca plan  de ameliorare a pasunii in anul 2013 urmatoarele lucrari : 

suprainsamantari pe o suprafata de 10 ha, lucrari de defrisat arboret  pe suprafata de 15  ha pasune , infiintari 

perdele protectie antierozionala pe suprafata de 2ha si brazdari pe curba de nivel cu un total cheltuieli servicii 

agricole de 30.881 lei  

 DL VARGA AUREL – primar  
- precizeaza ca nu este de acord cu plantarea nucilor pe pasune si nici cu defrisarea arboret , tinand 

cont ca s-a defrisat anul trecut  pasunea . 

 DL CIOBANU VALENTIN  
- considera ca este prea mare suma repartizata pentru cheltuieli administrative (asistenta tehnica, 

utilitati, birotica, carburanti, etc.) si propune ca 500 lei din suma propusa sa fie repartizata pentru amenajare 

drumuri spre pasune . 

DL BUTACU ROMEO – viceprimar  
- propune urmatoarele lucrari : suprainsamantari pe o suprafata de 10 ha pasune alocandu-se 3.000 lei 

, amenajarea jgeaburilor de apa pentru animale pe o suprafata de 30 ha utilizand 3000 lei si amenajare  

drumuri catre acces pasune pe o suprafata de 1,76 ha ( 5,8 km ) repartizandu-se suma ramasa , 25.381 lei . 
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Nemaifiind alte luari de cuvant , presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea Programului de venituri si cheltuieli pe anul 2013  pentru activitatea de administrare a 
pasunilor , parte din domeniul privat al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – cu amendamentul 
propus de dl viceprimar – fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 

In continuare, se trece la pct.6 al ordinii de zi :Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 – initiator primarul comunei 
 Se da cuvantul initiatorului proiectului : 

 DL VARGA AUREL – primar  
 - precizeaza ca este dezamagit de suma alocata de finante si Consiliul Judetean Bacau , acestia 

prevalandu-se de populatia stabila a comunei noastre dupa recensamantul populatiei din 2011 : 3333 locuitori 

, restul pana la 5234 locuitori fiind plecati in strainatate , in special in Italia .  

 - aminteste dlor consilieri sumele restante la utilitati : gunoi menajer, alimentare cu apa, curent 

electric ; 

 - ar dori sa acceseze macar un fond european ( canalizare ) , mai ales ca legislatia nu ne permite sa 

avem serviciu de alimentare cu apa fara canalizare ; 

 - in perspectiva regionalizarii impusa de UE, exista pericolul ca comuna sa fie desfiintata, avand in 

vedere populatia stabila din comuna. 

  Dl PRIMAR prezinta bugetul propus prin proiectul de hotarare cu urmatoarele amendamente la 

anexa 1 : 

 - la capitolul Asigurari si asistenta sociala s-au propus initial cheltuieli de personal( 18 mii lei ) ,   

solicita acordul consilierilor pentru suma de 49 mii lei ( in perspectiva angajarii a 5 asistenti personali pentru 

persoane cu handicap care au nevoie neaparat asistent personal) , cu diminuarea  sumei la ajutoare sociale : 

308 mii lei – propunere aprobata in unanimitate de consiliul local ; 

 - la capitolul Sustinere culte s-au propus initial 67 mii lei , dar in perspectiva construirii bisericii in 

satul Osebiti, propune dlor consilieri sa se mai aloce inca 5 mii lei de la Ordine publica si siguranta si inca 5 

mii lei de la subcap. bunuri si servicii  in cadrull capitolului Cultura recreere si religie – rezultand in final 77 

mii lei pentru Sustinere culte – propunere care a intrunit unanimitatea votului consilierilor . 

 - la cap. Invatamant au fost alocati initial la subcap. bunuri si servicii : 156 mii lei si 15 mii lei la 

subcap. burse  - se  propun  157 mii lei  la bunuri se servicii si 9 mii lei pentru burse - propunere aprobata in 

unanimitate de consiliul local 

 La anexa 2 s-au propus urmatoarele investitii :  

 a.  lucrari in continuare : Documentatii pentru PUG si  Reparatii drumuri comunale prin asfaltare  

 b.  lucrari noi: - Documentatii extindere iluminat public si Studiu de fezabilitate canalizare 

 Se solicita luari de cuvant . 

Nemaifiind alte luari de cuvant , presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 – cu amendamentele propuse 
de dl Primar - fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 La punctul diverse au luat cuvantul :  

 PR.  LUCACI DANIEL  – preot paroh Parohia Romano- Catolica Luizi Calugara  
 - spera sa poata fi demarate lucrarile la biserica din satul Osebiti cat mai curand , acest proiect este 

cunoscut si de superiorii bisericii catolice care sprijina aceasta initiativa ; 

 -  stie ca inceputul este mai greu , considerand ca biserica construita va fi si va ramane a comunei ; 

 - multumeste pentru sumele alocate prin bugetul local anul trecut si anul acesta , inclusiv pentru 

fondurile pentru construirea noii biserici ; 

 - face urari de bine tuturor si spera ca, cu ajutorul lui Dumnezeu , vom reusi ce ne-am propus  anul 

acesta . 

  

 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 
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