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PROCES VERBAL 
încheiat azi  28.02.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 78  din   

21.02.2013 . 

 Presedintele de sedinta, dl. consilier BUTACU FLORENTIU 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 13 consilieri , iar 

ca invitati: dl. Ciurea Petru – director la Scolii Gimnaziale din comuna Luizi Calugara, dl. Rusu Costica – 

administrator al  Asociatiei Producatorilor Agricoli Magura si dl. Butacu Petre – urmatorul supleant pe lista 

PNL care va fi validat in functia de consilier local .  

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

            1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
31.01.2013; 
      2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie 
si mai 2013 – initiator consilier Butacu Florentiu ; 
       3. 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 ; 
       4. 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 primarul comunei ; 
     5. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013 / 2014 din 
comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
     6. Proiect de hotarare privind reorganizarea  Consiliului Comunitar Consultativ - ca organ 
cu atributii in protectia copilului -  la nivelul comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator 
primarul comunei ; 
     7. Proiect de hotarare privind  aprobarea măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi 
lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social – initiator primarul comunei ; 
     8. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor 
financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 272//2004 privind protectia si promovarea copilului , cu 
modificarile si completarile ulterioare si a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 
416/2001privind venitul minim garantat ,  cu modificarile si completarile ulterioare -  
– initiator primarul comunei ; 
     9. Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr. 1/2013 privind aprobarea 
impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care onstituie surse de venit ale bugetului 
local pentru anul 2013 – initiator primarul comunei ; 
    10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator 
primarul comunei ; 
     11. Diverse. 
 
 Dl primar solicita ca punctele 3 si 4 din ordinea de zi sa se amane , deoarece inca nu s-a stabilit daca 

vom mai prelungi contractul de concesiune incheiat cu Asociatia Producatorilor Agricoli Magura si trebuie 

discutat cu dl Rusu referitor la propunerile de lucrari de pasunat de anul acesta . De asemenea dl primar 



propune suplimentarea ordinii de zi ( deoarece la sedinta ordinara precedenta nu s-a putut valida mandatul de 

consilier din partea PNL al dlui Butacu Petre- acesta fiind plecat din tara )  cu trei puncte. 

  Ca urmare a celor propuse de dl primar , se citeste din nou ordinea de zi de catre presedintele de 

sedinta : 

       1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 31.01.2013; 
 2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si 
mai 2013 – initiator consilier Butacu Florentiu ; 
     3. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013 / 2014 din 
comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
  4. Proiect de hotarare privind reorganizarea  Consiliului Comunitar Consultativ - ca organ cu 
atributii in protectia copilului -  la nivelul comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul 
comunei ; 
  5. Proiect de hotarare privind  aprobarea măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor 
de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social – initiator primarul comunei ; 
   6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor 
financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 272//2004 privind protectia si promovarea copilului , cu 
modificarile si completarile ulterioare si a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 
416/2001privind venitul minim garantat ,  cu modificarile si completarile ulterioare -  
– initiator primarul comunei ; 
   7. Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL 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 – initiator primarul comunei ; 
    8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator 
primarul comunei ; 
    9. Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier a 
 d-lui BUTACU PETRE , supleant pe lista PNL  la alegerile locale din iunie 2012 – initiator primarul 
comunei ; 
 10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.22/2012, privind constituirea  comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi Calugara, în sensul completării comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultura ,  protecţie socială, activitati sportive si de agrement – initiator primarul 
comunei ; 
 11. Proiect de hotarare privind  modificarea HCL nr. 17/2012 privind alegerea comisiei de 
validare – initiator primarul comunei ; 
     12. Diverse. 
 Se supune la vot  ordinea de zi , astfel modificata,  fiind votata in unanimitate. 
 Inainte de inceperea discutiilor pe marginea ordiniii de zi se da cuvantul : 

  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 are programare pentru cerere de subventii la APIA Bacau in data de 4 martie a.c. 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.  

 - tinand cont de  amanarea discutarii celor doua proiecte de hotarari , precizeaza ca va solicita  o noua 

programare la APIA  si paraseste sedinta. 

    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 31.01.2013. 

 Procesul verbal este votat in unanimitate de cei 14 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 alegerea presedintelui 
de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2013 – initiator consilier Butacu Florentiu. 
 Prin proiectul de hotarare s-a propus ca presedinte de sedinta pe urmatoarele trei luni , dna consilier 

Pircau Ana.  
 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2013 in persoana dnei consilier 
PIRCAU ANA –  fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 



 In continuare, se trece la pct.3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind organizarea retelei 
scolare pentru anul scolar 2013 / 2014 din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau– initiator primarul 
comunei. 
 Se solicita luari de cuvant. 

 DL CIUREA PETRU – director Scoala Gimnaziala din comuna  

 - prezinta reteaua scolara pentru 2013/2014, precizand ca populatia scolara este in continua scadere, 

desi s-ar dori mentinerea ambelor scoli in functiune : la Scoala din satul Osebiti se lucreaza clase simultane la 

I –IV si cate o clasa V-VIII, iar la Scoala din satul Luizi Calugara, cate o clasa I-VIII ( inclusiv o clasa 0) ; 

 - solicita sprijin pentru lucrarile incepute : 

 a) centrala termica de la Scoala Osebiti  nu functioneaza inca , stie dl primar , a cerut ajutorul 

dirigintilor de santier , deocamdata se face foc la sobe 

 b) terenurile de sport de la scoala din Luizi care trebuiau terminate din mai 2012 ; 

 c) proiectul cu pavelele in curtea scolii, a inteles de la dl primar ca sunt achizitionate , solicita sa fie 

montate. 

 - pentru viitor solicita sprijin pentru imprejmiurea Gradinitei de la Luizi (deoarece se strica peretii 

cladirii, si  de asemenea sa se faca un loc de joaca pentru cei mici) , de facut un grup sanitar nou pentru elevi ( 

langa centrala ) , cel de acum nu poate fi folosit iarna neavand instalatie de apa . 

 - considera ca in mandatul trecut s-au realizat  multe pentru scolile din comuna ; 

 - profesorii sunt nemultumiti de elevi ca nu invata , nu-si fac temele dar din pacate nici parintii nu 

sprijina suficient scoala in educarea copiilor lor . 

 DL GHENTA BENONE  
 - considera ca fiecare constructor trebuie sa-si asume raspunderea pt. lucrarea pe care o face , cu 

referire la situatia centralei de la scoala din Osebiti ; 

 - din pacate, investitiile in administratie inseamna un sac fara fund  

 DL FUNARU MIHAI  
 - intervine si precizeaza ca lucrarea de la scoala Osebiti a costat  aprox. 2 miliarde de lei , solicita ca 

dl primar sa-i cheme pe constructor si proiectant si sa rezolve problema, deoarece lucrarea a fost platita. 

 DL GHENTA BENONE 
- considera ca s-a facut o greseala dandu-se banii fara sa fie lucrarea receptionata corect ; 

- intreaba pe dl Ciurea cine a contactat lucrarea de la terenul de sport si la ce suma se ridica  

 DL CIUREA PETRU – director Scoala Gimnaziala din comuna  

 - precizeaza ca firma se numeste SC MIM SRL Bacau care a primit in decembrie 2011 aprox. 2 

miliarde de lei , pentru ca altfel se pierdeau la bugetul de stat, dar din pacate nu si-au onorat in totalitate 

obligatiile pana acum . 

 DL SOLOMON VALENTIN 
 - considera ca nu merita sa mai investim la scoala din satul Osebiti, daca au ramas copii putini . 

 DL COCEANGA GHEORGHE  
 - considera ca s-au alocat bani multi la Scoala Osebiti si poate este o idee buna sa se aduca copiii de la 

Osebiti la scoala din Luizi Calugara, sunt foarte mari costurile vizavi de numarul de elevi  

 DL CIUREA PETRU – director Scoala Gimnaziala din comuna  

 - precizeaza ca in anul scolar 2013/2014 vor ramane ambele scoli in functiune, urmand ca in viitor sa 

se ia o hotarare cu privire la inchiderea scolii din satul Osebiti 

 Nefiind alte  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013 / 2014 din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau – 
fiind aprobat cu 13 voturi ‘’pentru’’ si 1 (una )  abtinere ( dl Ghenta Benone ) din 14 consilieri prezenti 
la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind reorganizarea  
Consiliului Comunitar Consultativ - ca organ cu atributii in protectia copilului -  la nivelul comunei 
Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei 
 Dna secretar   precizeaza ca  in proiectul de hotarare se propune ca din Consiliul Comunitar 

Consultativ sa faca parte reprezentanti ai scolii din comuna ( directorul si psihologul ), un reprezentant al 

Parohiei din comuna,un medic de familie, un reprezentant al Postului de Politie din comuna alaturi de 

intreprinzatori locali si 2 reprezentanti ai Consiliului  local. Se  precizeaza ca in perioada 2005 – 2012 in 

mandatul vechiului Consiliu Consultativ au avut loc un nr. de 32   sedinte  unde au fost discutate diferite 

probleme in care au fost implicati copii minori : abandon scolar, disciplina la scoala si in familie , fapte 

prevazute de legea penala ( furturi , talharii, inselaciuni, etc ) . 

 Se solicita luari de cuvant . 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
reorganizarea  Consiliului Comunitar Consultativ - ca organ cu atributii in protectia copilului -  la 



nivelul comunei Luizi Calugara, judetul Bacau fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti 
la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea măsurilor 
privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor 
social – initiator primarul comunei ; 
 De asemenea , proiectul de hotarare este prezentat de dna secretar , precizand ca dl viceprimar se va 

ocupa de beneficiarii de ajutor social care  vor trebui sa presteze munca in folosul comunitatii. 

 Se solicita luari de cuvant . 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot: Proiectul de hotarare privind  
aprobarea măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele 
beneficiare de ajutor social,  fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.6 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea 
Regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 272//2004 
privind protectia si promovarea copilului , cu modificarile si completarile ulterioare si a ajutoarelor de 
urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat ,  cu modificarile si 
completarile ulterioare - – initiator primarul comunei ; 
 Dna secretar precizeaza ca este prima initiativa de acest gen pentru primarie si ca este necesar sa se   

stabileasca  niste  criterii si norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenta si a prestatiilor  financiare 

exceptionale persoanelor si familiilor care se afla in nevoie, de aceea s-a propus regulamentul de acordare a 

acestor ajutoare banesti. 

 Se solicita luari de cuvant.  

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind  
aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 
272//2004 privind protectia si promovarea copilului , cu modificarile si completarile ulterioare si a 
ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat ,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la 
sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.7 al ordinii de zi:   Proiect de hotarare privind  modificarea si 
completarea HCL 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 
 Dl primar precizeaza ca este vorba de trei modificari : 

 I .  Taxa de salubritate pentru persoanele juridice va avea cuantumul stabilit functie de forma 

juridica de organizare, astfel: 

    a) Societatile Comerciale = 40 lei/luna; 

    b) Intreprinderile Individuale  (I.I) si alte categorii de persoane juridice (CMI, farmacie, parohie, 

etc) = 20 lei/luna;   

 II. Tabelul II privind impozitul pe mijloacele de transport (lit.F  ) din Anexa la  

HCL nr. 1/2013 , sa contina urmatoarea precizare:   

   “Prin  vehicule  inregistrate intelegem: mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in 

lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun inmatricularii, precum si vehiculele cu 

tractiune animala care se inregistreaza de catre consiliul  local si care tine si evidenta acestora.” 

 III. Se completeaza art. 5 cu litera e) , astfel: 

      e) Taxa speciala  pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa, de catre ofiterul de stare 

civila =  500 lei.   

 Se solicita luari de cuvant . 

 DL GHENTA BENONE  
 -nu este de acord cu propunerea privitoare la taxa de salubritate , nu i se pare corect ca intreprinderile 

industriale  care au ca obiect de activitate desfacere produse alimentare sau bar , discoteca sa aiba de platit 

aceeasi taxa de salubritate ca si societatile comerciale care au alt obiect de activitate . 

  DL PRIMAR  
- precizeaza ca s-a considerat ca intreprinderile industriale  au activitate economica mai redusa. 

 - propune ca punctul nr. I sa fie scos din dezbatere , urmand a se verifica de catre consilierul de  taxe 

si impozite situatia societatilor comerciale , a intreprinderilor industriale si a celorlalte persoane juridice in 

functie de obiectul de activitate CAEN , urmand a se pregati un alt proiect de hotarare la o alta sedinta , 

propunere care a fost aprobata in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta . 

 DL FUNARU MIHAI  
- solicita ca dl viceprimar sa urmareasca daca sunt inregistrate la primarie toate tractoarele 

agricole care trebuie sa plateasca taxa de inregistrare . 



 Nemaifiind  alte luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare 
privind  modificarea si completarea HCL 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 (  fara 
punctul 1- referitor la taxa de salubritate ) ,  fiind aprobat cu 13 voturi ‘’pentru ‘’si  1 (unu) vot 
impotriva ( dl .consilier Benone Ghenta )  din  cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.8 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 
comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ;   
  Se solicita luari de cuvant de catre dl presedinte de sedinta 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau –  fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri 
prezenti la sedinta. 
 In continuarea sedintei ordinare , se vor discuta cele trei puncte suplimentate la ordinea de zi initiala , 

cu referire la validarea  mandatului de consilier a dlui Butacu Petre supleant pe lista PNL la alegerile locale 

din iunie 2012 , de completare a comisiei  de sprecialitate   si a comisiei de validare cu cel validat la aceasta 

sedinta.  

 In continuare, se trece la pct.9 al ordinii de zi: Proiectul de hotarare privind validarea mandatului 
de consilier a d-lui BUTACU PETRE , supleant pe lista PNL  la alegerile locale din iunie 2012 – 
initiator primarul comunei ; 

Se citeste proiectul de hotarare si raportul comisiei de validare din care reese ca dl Butacu Petre 

intruneste conditiile prevazute de lege pentru a fi validat ca si consilier local.  

Apoi se supune la vot Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-lui 
BUTACU PETRE , supleant pe lista PNL  la alegerile locale din iunie 2012, fiind aprobat in 
unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta . 

In continuare  in prezenta asistentei ridicata in picioare , dl Butacu Petre depune juramantul  care apoi 

ii este inmanat si este felicitat de dl primar si de cei prezenti . 

In continuare, se trece la pct.10 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind modificarea HCL 
nr.22/2012, privind constituirea  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi 
Calugara, în sensul completării comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultura ,  protecţie socială, 
activitati sportive si de agrement – initiator primarul comunei. 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul  de hotarare privind 
modificarea HCL nr.22/2012, privind constituirea  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Luizi Calugara, în sensul completării comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultura ,  protecţie 
socială, activitati sportive si de agrement, fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la 
sedinta . 

In continuare, se trece la pct.11 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  modificarea HCL nr. 
17/2012 privind alegerea comisiei de validare – initiator primarul comunei ; 

Se precizeaza ca dat fiind faptul ca comisia de validare a ramas fara membrul sau  , odata cu incetarea 

mandatului de consilier a dlui Ilies  Nelu , este necesara completarea acestei comisii, iar prin proiectul de 

hotarare s-a propus ca membru dl Butacu Petre, cel care tocmai a fost validat .  

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul  de hotarare privind  
modificarea HCL nr. 17/2012 privind alegerea comisiei de validare, fiind aprobat in unanimitate de cei 
14 consilieri prezenti la sedinta . 
 La punctul diverse au luat cuvantul :   

 DNA SANDU CRISTINA - secretar  
 - reaminteste consiliul local ca sedintele pe cele trei comisii de specialitate trebuie insotite obligatoriu 

de procese - verbale intocmite de secretarii comisiilor respective,  din care sa reiasa ceea ce s-a discutat la 

aceste sedinte, in conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004, a Regulamentului de organizare si 

functionare a consiliului local aprobat prin HCL nr. 44/2012 ; 

 - de asemenea, alesii locali ( inclusiv primarul si viceprimarul ) sunt obligati sa-si actualizeze 

declaratiile de avere si interese anual , cel mai tarziu la data  de  15 iunie .  

   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 FLORENTIU                SANDU CRISTINA 
 


