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PROCES VERBAL 
încheiat azi  28.06.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 284  din  

21.06.2013. 

 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 
31.05.2013; 
  2. Proiect de hotarare privind  aprobarea elaborarii si implementarii Planului de masuri 
preventive anticoruptie si a indicatorilor  de evaluare – initiator primarul comunei; 
  3.  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 31.05.2013. 

 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 la a doua  sedinta pe comisii din data de 25.06.2013. 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea elaborarii si 
implementarii Planului de masuri preventive anticoruptie si a indicatorilor  de evaluare – 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 elaborarii si implementarii Planului de masuri preventive anticoruptie si a indicatorilor  de 
evaluare –  fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la punctul 3: DIVERSE  
 Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

 Dl PRIMAR - VARGA AUREL  
 - informeaza despre intentia de a forma un alt GAL ( Grup de Actiune Locala ) in vederea accesarii de 

fonduri europene pentru sesiunile ce vor urma si iesirea din vechiul GAL  Valea Bistritei – unde nu s-au 

obtinut fonduri pentru comuna Luizi Calugara ; 

 - aduce la cunostinta consiliului local despre  posibilitatea de a ne racorda la gaz metan, prin 

realizarea de catre SNTGN Transgaz SA Medias a lucrarii ‘’  Conducta de transport gaze naturale  ocolire 

oras Bacau ‘’ ; 

 - informeaza ca s-a refacut proiectul la canalizare, la un cost de pana un million de euro ; 

 - a fost la Bucuresti pentru a depune proiectul ‘’ Corectare torenti in comuna Luizi Calugara ‘’ , care a 

fost  refacut. 

 - se asteapta sa fie reluate programele pe fonduri europene din toamna. 

 DL CIOBANU VALENTIN  
 - intreaba care mai este stadiul lucrarii de aprobare a Planului Urbanistic General, a fost termenul de 

finalizare in mai a.c, a trecut si acest termen  

DL. PRIMAR –VARGA AUREL 
- explica problema caselor construite langa DN 11 , precizand ca a gasit varianta sa se faca drum de 

acces  

- considera ca nu poate multumi pe toata lumea cu propunerea de PUG  



DL HORVAT PETRE  
- intreaba ce se poate face cu dispensarul veterinar , care este intr-o stare de degradare si il deranjeaza 

pe proprietarul din spatele dispensarului 

DNA SECRETAR  
- precizeaza ca dispensarul veterinar este in domeniul public al comunei inpreuna cu terenul aferent 

de 50 mp si ca propietarul din spatele dispensarului , nu a respectat distanta prevazuta in proiect atunci cand a 

construit locuinta sa. 

- precizeaza ca s-a implinit un an de la validarea mandatelor de alesi locali si ca potrivit Legii 

administratiei publice locale nr. 215/2011 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali – fiecare ales 

local trebuie sa intocmeasca un raport de activitate anual , iar primarul trebuie sa intocmeasca aceste rapoarte 

trimestrial si sa le prezinte in sedintele consiliului local  ; 

- rapoartele de activitate se aduc la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul primariei sau pe site-ul 

primariei, prin grija secretarului comunei;  

- aduce la cunostinta consiliului local  adresa nr. GM/11979 din 10.06.2013 a Institutiei Prefectului 

Judetului Bacau in  care se precizeaza ca toate actele emise de consiliul local trebuie sa poarte numar de 

inregistrare , iar anexele la hotarari vor fi semnate de persoana sau compartimentul care intocmeste anexa 

respectiva .  

 

 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  


