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PROCES VERBAL 
încheiat azi  31.01.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 10  din 25.01.2013. 

 Presedintele de sedinta, dl. consilier BUTACU FLORENTIU le ureaza tuturor Bun venit!, dupa care declara 

deschisa prima sedinta ordinara din acest an 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 invitat dl 

Octavian Caliman – dir. Gen. SC Comerus Consult SRL Onesti.. 

  Se citeste ordinea de zi de catre presedintele de sedinta : 

            1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 10.01.2013; 
       2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al 
d-lui ILIES NELU  si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele PNL , in cadrul Consiliului 
Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
      3. Proiect 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; 
      4. Proiect de hotarare privind modificarea 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; 
      5. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramei si a statului de functii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul 
comunei ; 
      6.  Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
     7.  Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al 
comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
     8. Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar 
pe trimestrul IV al anului 2012 – initiator primarul comunei; 
     9. Diverse. 
 Dl primar solicita ca punctele 3 si 4 din ordinea de zi trebuie scoase , deoarece dl. Butacu Petre , urmatorul 

supleant pe lista PNL care trebuia validat in aceasta sedinta, este plecat din tara si se propune amanarea discutarii acestor 

doua puncte. De asemenea, dl primar doreste suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare  privind aprobarea 

predarii gratuite a sistemului de alimentare cu apa pentru catunul Talpa din comuna Sarata, catre unitatea administrativ - 

teritoriala  Sarata, judetul Bacau.  

 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 extraordinare a Consiliului local din data de 10.01.2013; 
       2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al 
d-lui ILIES NELU  si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele PNL , in cadrul Consiliului 
Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
      3. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramei si a statului de functii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul 
comunei ; 
      4.  Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
     5.  Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al 
comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
     6. Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul IV 
al anului 2012 – initiator primarul comunei; 
     7. Proiect de hotarare  privind aprobarea predarii gratuite a sistemului de alimentare cu apa pentru 
catunul Talpa din comuna Sarata, catre unitatea administrativ - teritoriala  Sarata, judetul Bacau – initiator 
primarul comunei ; 
     8. Diverse. 



 Se supune la vot  ordinea de zi , astfel modificata,  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. 

 D-na secretar  supune la vot procesul verbal de la sedinta extraordinara din data de 10.01.2013. 

 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. 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului 
de consilier al d-lui ILIES NELU  si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele PNL , in cadrul 
Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
 Se solicita luari de cuvant. 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind incetarea de 
drept a mandatului de consilier al d-lui ILIES NELU  si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe 
listele PNL , in cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau –  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 aprobarea numarului de 
personal, organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei  Luizi 
Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei. 
 Se solicita luari de cuvant. 

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea 
numarului de personal, organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau – fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul 
comunei; 
 Se solicita luari de cuvant . 

 DL COCEANGA GHEORGHE 
 - propune ca cei din serviciul voluntar sa anunte cand nu se respecta curatenia ( numai daca este o situatie de 

urgenta : se arunca gunoaie in parau si se blocheaza podurile , etc) . 

 Nemaifiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea 
reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 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  prelungirii 
valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei; 
 Se solicita luari de cuvant . 

 Dl VARGA AUREL – primar  
 -informeaza consilierii ca PUG - ul nou este aproape gata  

 Nemaifiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea  
prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau,  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 contului de incheiere 
al exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2012– initiator primarul comunei; 
 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  aprobarea 
contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2012, 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 aprobarea predarii gratuite a 
sistemului de alimentare cu apa pentru catunul Talpa din comuna Sarata, catre unitatea administrativ - 
teritoriala  Sarata, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
 Se solicita luari de cuvant . 

 DL GHENTA BENONE  
 -nu este de acord cu pretul de 3 lei/mc la apa consumata , mai ales ca vor plati cei care au platit in mod corect si 

pana acum , solicita sa fie revizuita documentatia mai ales la consumul de curent electric ; 

 Dl VARGA AUREL – primar  
 - s-a discutat de mai multe ori cu conducerea primariei Sarata cu privire la predarea retelei de apa din catunul 

Talpa, care apartine din punct de vedere administrativ – teritorial de comuna Sarata , ca atare ei trebuie sa administreze 

aceasta retea ; 

 - precizeaza ca avem datorii mari la iluminat public , numai in lunile noiembrie si decembrie 2012 avem facturi 

mari ; 

 - informeaza ca in continuare sunt sume de incasat de la beneficiarii de apa potabila, inclusiv cei din catunul 

Talpa din comuna Sarata ; 

 - sunt persoane care au fost debransate de la sistemul de alimentare cu apa pentru ca nu au platit ce au consumat 

sau pentru ca s-au bransat ilegal ; 

 - trebuie remediate toate disfunctionalitatile de la reteaua de apa , ca sa putem achita facturile la curent electric 

si sa vorbim si de profit  



 Nefiind  alte luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare  privind aprobarea 
predarii gratuite a sistemului de alimentare cu apa pentru catunul Talpa din comuna Sarata, catre unitatea 
administrativ - teritoriala  Sarata, judetul Bacau, fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la 
sedinta. 
 La pct 8 Diverse , se solicita luari de cuvant de catre dl presedinte de sedinta 

 DL CALIMAN OCTAVIAN – reprezentant SC Comerus Consult SRL Onesti. 
- precizeaza ca se ocupa de audit in management, fiind reprezentantul Qmscert Certificare ; 

 - prezinta oferta firmei ( fara  pret  ) cu privire la trei proiecte derulate pe parcursul a trei luni , a caror 

obligativitate se regaseste in doua acte normative: HG nr. 1723/2004 ( Implementarea sistemului de management a 

calitatii, respectiv al procesului de certificare a calitatii serviciilor –ISO 9001, pentru serviciile catre cetateni  ) si Ordinul 

nr. 946 /2005 ( republicat in 2011 )  care solicita entitatilor publice sa implementeze Codul Controlului Intern/ 

Managerial  

 - informeaza ca a avut doua proiecte pe fonduri europene pe iluminat public care au castigat puncte si au fost 

eligibile datorita certificarii ISO , una dintre comune fiind Margineni , judetul Bacau; 

 DL VARGA AUREL – primar 
 - considera absolut necesara certificarea ISO, mai ales din perspectiva  accesarii de fonduri europene la utilitati  

 - precizeaza ca a fost la Consiliul Judetean Bacau si ca nu vom primi bani pentru achitarea facturilor la apa, 

gunoi si alte utilitati , trebuie sa ne descurcam pe plan local in perspectiva aprobarii bugetului local ; 

 - intentionam sa angajam ca asistenti personali pe cei care intradevar se ocupa de persoanele cu handicap, in 

special minorii . 

 DNA SANDU CRISTINA - secretar  
 - informeaza consiliul local ca la sedinta ordinara din luna februarie se va aproba reteaua  pentru anul scolar 

2013 – 2014 , de asemenea se va aproba un regulament privind ajutoarele de urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001  

 - referitor la intocmirea studiului de oportunitate si a fisei de calcul pentru redeventa  privind suprafata de 920 

mp pe care Parohia romano-catolica  intentioneaza sa construiasca o biserica in satul Osebiti precizeaza  ca nu avem 

facuta evaluarea la acest teren , urmeaza sa luam legatura cu un expert care sa ne intocmeasca raportul de evaluare . 

 DL VARGA AUREL – primar  
 - precizeaza ca a fost la Consiliul Judetean Bacau si ca nu vom primi bani pentru achitarea facturilor la apa, 

gunoi si alte utilitati , trebuie sa ne descurcam pe plan local in perspectiva aprobarii bugetului local ; 

 - intentionam sa angajam ca asistenti personali pe cei care intradevar se ocupa de persoanele cu handicap, in 

special minorii . 

 

  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 
 
 
 


