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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA LUIZI CALUGARA 
CONSILIUL LOCAL  

E – mail: primarialuizicalugara@yahoo.com 
 Tel.  0234/218011; Tel. / fax 0234/218277    

 
 

  

PROCES VERBAL, 
încheiat azi  18.12.2015  în sedinta ordinara a Consiliului Local 

al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 
 
 

 

Şedinţa ordinara a Consiliului Local, a fost convocată de Primarul comunei prin  
Dispozitia  nr. 218 din 11.12.2015. 

Presedintele de sedinta le ureaza consilierilor Bun venit !, dupa care declara deschisa 
sedinta Consiliului local precizand ca la sedinta participa dl. Primar Butacu Florentiu, dl.viceprimar 
Butacu Romeo, d-na secretar Sandu Cristina  si un  numar de 14 consilieri . 

Presedintele de sedinta  dl. Funaru Mihai, prezinta proiectul ordinii de zi cu urmatoarele 
puncte: 

 
1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei  ordinare   a Consiliului local din data de  

27.11.2015; 
   2.   Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de 
prestari servicii de colectare si transport deseuri menajere  pe raza comunei  Luizi Calugara, judetul 
Bacau – initiator primarul comunei ; 
   3.  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local – initiator primarul 
comunei;  
  4.   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii  termenului de valabilitate a Planului 
Urbanistic General al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
  5. Diverse. 

 
 Se voteaza ordinea de zi  , fiind aprobata in unanimitate. 
 Dna secretar precizeaza ca toate materialele au fost puse la dispozitia consilierilor in 
mape., conform legii. 
 In continuarea sedintei se trece la discutarea ordinii de zi . 

Se supune la vot pct 1 de pe ordinea de zi si anume: Aprobarea procesului – verbal al 
sedintei ordinare    a Consiliului local din data de 27.11.2015; 

Nefiind obiectiuni, se trece la votarea pct 1-votat in unanimitate. 
In continuarea sedintei se trece la pct.2 Proiect de hotarare privind aprobarea 

Documentatiei de atribuire a contractului de prestari servicii de colectare si transport 
deseuri menajere  pe raza comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau – initiator primarul 
comunei  

Dl. BUTACU FLORENTIU - primar  

- Precizeaza ca desi suntem membrii ADIS ( ieri 17.12.2015 a fost sedinta la ADIS si  
s-a precizat ca licitatia este contestata in instanta)   , va trebui sa incheiem contract prestari servicii 
de colectare si transport deseuri menajere dela 01.01.2016 ,cu conditia obligatorie de incetare de 
drept a contractului cand va demara activitatea de salubrizare a localitatii  in cadrul ADIS; 

- Aceasta documentatie va fi postata pe SEAP , urmand a selecta un operator regional  
de profil interesat  cu care sa desfasuram activitatea de colectare si transport deseuri menajere. 
   Nefiind alte interpelari, se trece la votarea pct.2 Proiect de hotarare privind aprobarea 
Documentatiei de atribuire a contractului de prestari servicii de colectare si transport deseuri 
menajere  pe raza comunei  Luizi Calugara, judetul Bacau – fiind aprobat in unanimitate de cei 15 
consilieri prezenti la sedinta . 
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 Se trece la pct 3.:  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local – 
initiator primarul comunei; 
 Dl. BUTACU FLORENTIU - primar  

- prezinta proiectul de hotarare , precizand sumele propuse  la invatamant cu precizarea  
ca ce nu se cheltuie ramane in fondul de rulment ; 

- precizeaza ca lucrarea prin PNDL s-a realizat anul acesta in proportie de 20% urmeaza   
sa continuam  anul viitor  cu asfaltarea drumurilor din comuna ; 

- s-a mai balastat in anumite locuri din comuna ; 
- fata de ce ne-am propus in lista de investitii , anumite lucruri nu am realizat ( ex.  

camere de luat vederi, PUG nu este finalizat din pacate, extindere apa nu este finalizata investitia )  
dar s-au realizat altele ( reparatii acoperis, strategia comunei, datoria la Comnef  etc ) 
 DL. CIOBANU VALENTIN – consilier local  

- se vede ca s-au facut multe , mai putin PUG, din pacate  
Nefiind alte interpelari, se trece la votarea pct.3 Proiect de hotarare privind aprobarea 

rectificarii bugetului local – fiind votat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 
 In continuare se trece la pct.4 : Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii  
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Luizi Calugara, judetul 
Bacau – initiator primarul comunei . 

DL. BUTACU FLORENTIU –primar 

- subliniaza ca in baza acestei hotarari vom putea elibera autorizatii de construire in  
continuare , urmand a ne ocupa de finalizarea PUG nou. 

Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct.4: Proiect de hotarare privind aprobarea 
prelungirii  termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Luizi 
Calugara, judetul Bacau– fiind votat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 

In continuare se trece la pct.5 al ordinii de zi Diverse. 
DL. HORVAT PETRE – consilier local 

- solicita conducerii o masina de balast in zona Corhana pentru ca este mult noroi   
DL. BUTACU FLORENTIU –primar 

- dl viceprimar se va ocupa sa aduca o masina de balast in zona Corhana;  
- considera ca anul 2015 a fost un an si cu bune si cu rele , dar totusi s-au facut multe  

lucruri bune pentru comuna , in special cu asfaltarea care a inceput in comuna noastra; 
 -de asemenea, considera ca cetatenii ar trebui sa sprijine mai mult autoritatile din comuna  
( nu sa injure ca se asfalteaza in comuna , nemultumiti vor fi intotdeauna , dar trebuie sa se 
reconoasca ca s-au facut lucruri bune pentru comunitate); 

- face urari de bine pentru noul an si multumeste pentru colaborare consiliului local . 
DL. VERES – GHENTA  VALENTIN – consilier local   

- felicita conducerea primariei pentru activitatea depusa in acest an. 
La Multi Ani !!! 
 

Nemaifiind alte luari de cuvant presedintele de sedinta propune inchiderea sedintei, drept 
pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
  PRESEDNTE DE SEDINTA     CONTRASEMNEAZA 
  CONSILIER,       SECRETAR COMUNA, 

              FUNARU MIHAI      SANDU CRISTINA 


