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PROCES VERBAL 
încheiat azi  26.07.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 300  din  

19.07.2013. 

 Presedintele de sedinta, dnul. consilier BUTACU ANTON  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. Secretar Sandu Cristina  si  un  nr. de 14 consilieri. 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

        1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
28.06.2013; 
    2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de 
functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau - initiator 
primarul comunei; 
    3. 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 ; 
  4.  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 data de 12.07.2013. 

 D-na secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 28.06.2013. 

 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 dlor consilieri si discutate la a doua  sedinta pe comisii din data de 24.07.2013. 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea numarului 
de personal, organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Luizi Calugara, judetul Bacau - initiator primarul comunei 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari sau neclaritati la acest punct. 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  
aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau –  fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri 
prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea  decontarii pe lunile 
mai si iunie 2013 a 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 ; 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari sau neclaritati la acest punct. 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind 
aprobarea  decontarii pe lunile mai si iunie 2013 a 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. 4 al ordinii de zi:  DIVERSE  
 Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 DL GHENTA BENONE 
- cu referire la sistemul de alimentare cu apa , ar vrea sa stie de cand este pretul la apa 3 lei /mcub, 

raspunde dna secretar ca prin HCL nr.24/ 30.07.2010 a fost stabilit acest pret; 

- solicita sa se faca ordine la alimentarea cu apa, angajatii sa fie responsabili, iar cetatenii sa fie 

corecti si sa  plateasca ce consuma ; 

  Dl presedinte de sedinta solicita sa fie chemat in sedinta dl Sascau Gheorghe, muncitorul de la 

compartimentul alimentare cu apa  – care este in sediul primariei .  

 DL SASCAU GHEORGHE   
- aduce la cunostinta consiliului local ca sunt multe probleme la sistemul de alimentare cu apa , avarii, 

cetateni rai platnici , etc. 

DL COCEANGA GHEORGHE  
- considera ca acest sistem de alimentare cu apa a fost facut haotic , iar conducerea primariei a stiut 

acest lucru. 

 Dl PRIMAR - VARGA AUREL  
 - informeaza  ca s-a inceput curatenia la sistemul de alimentare cu apa, dar ca dureaza pana le punem 

la punct pe toate ; 

 - spera sa gasim bani sa infiintam Serviciul de alimentare cu apa, dar trebuie documentatii noi care 

necesita bani ; 

 - pentru  sarbatoarea religioasa de duminica  mirul copiilor din data de  28.07.2013, cand avem 

oaspeti episcopi  , urmeaza ca astazi sa se toarne asfaltul. 

 

 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  


