
JUDETUL BACAU
COMUNA LUIZI . CALUGARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL,
incheiat azi 15.12.2017 in gedinta extraordinari a consiliului Local

al comunei Luizi - Cilugira, judelul Baciu

$edinla extraordinard a Consiliului Local, a fost convocatd de Primarul comunei prin Dispozitia nr, Z2Ol
12.12.2017

convocarea consilierilor la sedinta extraordina16 s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.20416 din12.12.2017 si convocatorut inregistrat sub nr. 20.413 I 12.12.2017 .

Presedintele de gedintd, dl. David Edmond - Leonard , le ureazd consilierilor Bun venit l, dupi care declard
deschisd gedinla Conslliului local precizand cd la gedintd participd dl. primar Butacu Florentiu, dl.viceprimar Butacu
Romeo,d-na secretar Sandu Cristina si un numar de 13 consilieri ( lipsesc motivat dnii consilieri ,ticmon losif si Veres -Ghenla Valentin )

Sedin{a fiind statutard , ca urmare , dl primar ureazd tuturor bun venit! .

_Dna secretar precizeazd motivul pentru care s-a convocat gedintA extraordinard in data der 15.12.2017: pentru aputea pl6ti salariile si hotdrdrile judecdtoregti personalului din invitimdnt si de a repartiza sume pentru coniinuarea
bisericii din Osebiti Ia capltolul culte, sunt necesare 1O zile pentru deschiderea de credite la Trezoreria Bacdu, fiind gi
sfargit de an frscal , gedinta ordinari urmand a avea loc pe data de 2i.i2.20i7 .

Dl primar citeste ordinea de zi a sedintei extraordinare , ordine de zi care cuprinde un singur punct:
Proiect de hoti.rire privind aproOaria rectificarii bugetului local pe anul 2017 - initiator primarul comunei
Se voteazi ordinea de zi in unanimitate de citre cef 13 consilieri prezenti la gedinfa extraordinari.
Dna secretar precizeazd cd toate materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispr:zitia dlor consilieri in

mape in ttmp util,in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001 privind administratia publica locaia.
ln continuarea sedintei se trece la discutarea punctului inscris pe ordinea de zi.
Se discutd pct. 1 de pe ordinea de zi gi anume: Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificaril bugetului

local pe anul 2017 -
Proiectul de hotdrare este explicat de cetre initiator: in baza adresei nr.2966107.12.2017 trimisa de Directia

Generala a Finantelor Publice 3acau, prin care ni se comunica suplimentarea sumelor alocate rlin cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu 26 mii lei si avand in vedere faptul ca la partea de cheltuieli la
asistentii personali avem o economie de 34 mii din sumele defalcate din TVA, care conform prevr:derilor OUG 83/2017
arl'.23 alin.7 si alin.8 pot fi utilizate pentru finantarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potiivit legii, se finanteaza din
aceeasi sursa, fara a afecta finanatarea celorlalte servicii care se asigura din suma totaia repartiiata, solicitd acordul
consiliului local pentru rectificarea bugetului astfel cun este precizat in anexa la proiectul de hotdr6re.

Dl Butacu Florenfiu - primar
- lnformeazd consiliul local cd tocmai s-a terminat misiunea de audit a Camerei de Conturi Bacdu 9i cd

s-a verificat toate finanlele la nivelul primdriei , inclusiv alimentarea cu apd , casele neatorizate ,etc- Trebuie sd ne indreptdm cu actiune civild impotriva fostului primar , Funaru Mihai , pentru recuperarea
prejudiciului cauzat de contracte cu penalititi semnate cu SC Comnef SRL Bacdu gi CSC Agregate , dar si cu SC Mdgura
Verde SRL Baciu pentru neapelarea unei sentinte civile din 2012.

- Trebuie fdcuta inspectie fiscald pe teren , adicd de mers in comuni pentru verificarea bununlor declarate de
fiecare gospoddrie.

Se solicitd interpeldri din partea consilierilor .

Dl Coceanga Gheorghe - consilier local
- lntreabd ce s-a mai facut cu achizilionarea camerelor de luat vederi , raspunde dl primar cd dat fiind

faptul cd a fost controlul Curtii de Conturi nu a mai avut timp sd se ocupe de camerele de luat vederi.
Nefiind obiectiuni la proiectul de hotdrdre ,se trece la votarea pct. 1 Proiect de hotirAre privind aprobarea

rectificarii bugetului local pe anul 2017 - fiind votat in unanimitate de citre cei 13 consilieri prezenti li geclinta
extraordinari.

Dl Butacu Florenliu - primar
- Speri ca anul acesta totusl si fie semnat contractul in cadrul PNDL ll pentru asfaltarea altor drumuri din

comund .

Nemaifiind alte ludri de cuvdnt, presedintele de sedintd propune inchiderea gedinteri, drept pentru care s-
a incheiat prezentul proces verbal.

Pregedinte de gedinli
Consilier local ,

David Edmon[- Leonard
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Secretar comuiii ,

Cristina Safiu

Red.SC/2ex

''


