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CONSILIUL LOCAL  
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PROCES VERBAL 
încheiat azi  31.05.2013 în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 

 Şedinţa Consiliului Local a fost convocată de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 274  din  24.05.2013. 

 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 invitat dl Patrascu Petre care urmeaza 

sa fie validat ca si 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 12.04.2013; 
     2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2013 – 
initiator consilier Pircau Ana ; 

     3.Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de  gospodarire,  intretinere,curatenie si 
infrumusetare a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau ‘’ – initiator primarul comunei ; 
    4. Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii contributiei Consiliului local Luizi Calugara,judetul 
Bacau la sustinerea persoanei cu handicap care beneficiaza de protectie sociala pentru anul 2013 - initiator 
primarul comunei ; 
    5. 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 ; 
   6. Proiect de hotarare  privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor a comunei 
Luizi Calugara, judetul Bacau” - initiator primarul comunei ; 

   7. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pe anul 2013   la patrimoniul  

„Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Bacau – ADIB”- initiator primarul comunei ; 

   8. Proiect de hotarare privind primirea comunelor Buhoci  si Pirjol  in calitate de membri la  Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, precum  si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia- 
initiator primarul comunei ; 

  9. Proiect de hotarare privind   aprobarea cotizatiei pe anul  2013  la patrimoniul 
“Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare  Bacau”-  initiator primarul comunei ; 
   10. Proiect de hotarare privind  incetarea de drept a mandatului de consilier a 
d-lui Butacu Florentiu  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 ; 
 11. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-lui Patrascu  Petre , supleant pe 
lista PNL  la alegerile locale din iunie 2012 – initiator primarul comunei ; 
 12. 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 programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – initiator primarul comunei; 
     13. Proiect de hotarare privind modificarea  HCL nr. 17/2012 privind alegerea comisiei de validare , in 
sensul completarii acesteia cu un nou membru - initiator primarul comunei; 
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii , in conditiile legii, a concediului de odihna pe anul 
2012 de catre primarul comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator viceprimarul comunei ; 
            15.  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 12.04.2013. 

 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 dlor consilieri la a doua  sedinta pe comisii din data de 27.05.2013. 

 In continuare, se trece la pct.2 al ordinii de zi: 2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2013 – initiator consilier Pircau Ana ; 



 Se precizeaza de catre dna consilier Pircau Ana , initiatoarea proiectului ca a fost propus ca presedinte de 

sedinta pentru urmatoarele trei luni dl. consilier Butacu Anton .  

 Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2013 in persoana dlui consilier BUTACU ANTON –  
fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare se trece la punctul 3 Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de  gospodarire,  
intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau ‘’ – initiator primarul comunei ; 
 Se solicita luari de cuvant din partea dlor consilieri . 

 Dl GHENTA BENONE  
 - considera ca trebuie luate masuri cu consilierii mai intai, in ceea ce priveste curatenia din comuna, iar 

primarul, viceprimarul si consilierii trebuie sa dea un exemplu pozitiv. 

 Nefiind alte  luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea 
“Planului de  gospodarire,  intretinere, curatenie si infrumusetare a 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 stabilirii contributiei 
Consiliului local Luizi Calugara,judetul Bacau la sustinerea persoanei cu handicap care beneficiaza de protectie 
sociala pentru anul 2013 - initiator primarul comunei ; 

Se solicita luari de cuvant din partea dlor consilieri . 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  fiind 
aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
    In continuare, se trece la pct.5 al ordinii de zi :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- initiator primarul comunei ; 

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 14 
consilieri prezenti la sedinta. 
    In continuare, se trece la pct.6 al ordinii de zi : Proiect de hotarare  privind actualizarea “Planului de 
analiza si acoperire a riscurilor a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau” - initiator primarul comunei ; 

Se solicita luari de cuvant din partea dlor consilieri . 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind actualizarea 
“Planului de analiza si acoperire a riscurilor a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau” 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 cotizatiei pe anul 2013   
la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Bacau – ADIB”- initiator primarul comunei ; 

Se solicita luari de cuvant din partea celor prezenti. 

DL. COCEANGA GHEORGHE 
-intreaba cu ce ne ajuta ADIB? Considerand ca suntem la coada listei cu privire la utilitati si proiecte 

DL.GHENTA BENONE 
- este de parere ca daca nu primim bani, mai bine renuntam la asocierea cu ADIB.  

DL. PRIMAR –VARGA AUREL 
-prezinta stadiul proiectelor in derulare pe fonduri europene; 

-este vorba de OUG nr. 28/2013 care prezinta programul de dezvoltare locala pentru perioada urmatoare( 

asfaltare drumuri comunale -1 milion, canalizare); 

Nemaifiind alte luari  de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea cotizatiei pe anul 2013   la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Bacau – ADIB”- fiind 
aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 

In continuare, se trece la pct.8 al ordinii de zi  Proiect de hotarare privind primirea comunelor Buhoci  si 
Pirjol  in calitate de membri la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, precum  si modificarea 
Actului Constitutiv si a Statutului acesteia- initiator primarul comunei ; 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  fiind 
aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 

In continuare, se trece la pct.9 al ordinii de zi  Proiect de hotarare privind   aprobarea cotizatiei pe anul  
2013  la patrimonial “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare  Bacau”-  initiator primarul 
comunei ; 

DLGHENTA BENONE 
-este de parere  ca toata lumea trebuie sa plateasca taxa de gunoi menajer ; 

DL. PRIMAR –VARGA AUREL 
-ne spune ca pentru a fi refacute documentatiile pentru alimentare cu apa, autorizatii mediu, gospodarire apa 

trebuie sa fie prevazute sume in buget si ca nu avem aceste sume; 

DL.GHENTA BENONE 
-trebuie luate masuri cu marii consumatori sa plateasca; 

DL.CIOBANU VALENTIN 
-afirma ca din luna octombrie 2012 nu a mai venit casierul de la apa sa incaseze banii; 

DL. PRIMAR –VARGA AUREL 



 -informeaza Consiliul local ca la E-ON s-au descoperit nereguli si ca am dat in  judecata aceasta societate, 

urmand sa ne judecam ; 

 In continuare, se trece la pct.10 al ordinii de zi  Proiect de hotarare privind  incetarea de drept a 
mandatului de consilier a d-lui Butacu Florentiu  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 ; 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  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 validarea mandatului de 
consilier a d-lui Patrascu  Petre , supleant pe lista PNL  la alegerile locale din iunie 2012 – initiator primarul 
comunei ; 

Dl Patrascu Petre depune juramantul in fata celor prezenti, dupa care proiectul de hotarare sus mentionat este 

supus la vot fiind aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 
 In continuare, se trece la pct.12 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 programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – initiator primarul 
comunei; 
 Se precizeaza de catre dna secretar- ca urmare a demisiei dlui Butacu Florentiu si validarii dlui Patrascu Petre , 

trebuie completate atat comisia  buget - finante , cat si comisia de disciplina. 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  fiind 
aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 

In continuare, se trece la pct.13 al ordinii de zi    Proiect de hotarare privind modificarea  HCL nr. 17/2012 
privind alegerea comisiei de validare , in sensul completarii acesteia cu un nou membru - initiator primarul 
comunei;  

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  fiind 
aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 

In continuare, se trece la pct.14 al ordinii de zi  Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii , in 
conditiile legii, a concediului de odihna pe anul 2012 de catre primarul comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – 
initiator viceprimarul comunei ; 

Nefiind   luari de cuvant, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat  fiind 
aprobat in unanimitate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta. 

Punctul Diverse nu se mai discuta. 

 

 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  


