
JUDETUL BACAU
COMUNA LUIzl - CALUGARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES. VERBAL
incheiat azi 18.12.2018 in gedinta de indati a

Consiliului Local al comunei Luizi - Cilugira, judetul Baciu

gedinta de tndatd a Consiliului Local, a fost convocatd de Primarul comunei prin Dispoziti a nr.147 din 17.12.2018.
Convocarea consilierilor la sedinta ordinard s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr. 20.321 din 17.12.2018 si

convocatorul inregistrat sub nr. 20.319 din 17.12.2018 .

Pregedintele de gedin(d, dnul Sabdu Carmil , le ureazd consilierilor Bun venit !, dupd care declard deschisd gedinla
Consiliului local precizind cd la gedin(d participd dl. primar Butacu Floren[iu , dl.viceprimar Butacu Romeo gi dna secretar Sandu
Cristina , precum gi un numdr de 11 consilieri .

$edinta fiind statutard , ca urmare , dl primar ureazd tuturor Bun venit!
Dl. primar citegte ordinea de zi care este formatd din un singur punct:
1. Proiect de hotiirdre privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul 2018 - initiator primarul comunei.
Se voteazi ordinea de zi, fiind aprobati in unanimitate de cei 12 consilieri prezenli la

Dna secretar precizeazd motivele pentru care s-a convocat gedintd de indatd in data de 18.

s-a primit adresa Consiliului Jude{ean BacSu nr. 23330 din 17.12.2018, inregistratd sub nr. 3285 d

comunicd influenlele pentru bugetul comunei pe anul 2018 gi faptul cd suntem la finalul anului calend

8: la sediul primdriei
17.12.2018 prin care se

Dna secretar precizeazd ci toate materialele aferente ordinii de zi au fost puse la
in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001 .

dlor consilieri in mape in
timp util ,

in continuarea gedinlei se trece la discutarea punctului inscris pe ordinea de zi: Proiect de privind aprobarea
rectificirii bugetului local pe anu! 2018 - initiator primarul comunei.

Dl. Butacu Florenliu - primar
- Da citire proieciului de hotdrire , precizAnd cd prin Hotdrdre de Consiliu Judelean Baciu s-au repartizat 92 mii de lei

comunei noastre , fiind repartizati in bugetul comunei la capitolul Drumuri , dar fiind sf6rgit de an, vor fi treculi in fondul de rulment

urm6nd a fifolosi[i anulviitor ;

- lnformeazd consiliu local ci se va lansa un program nou , Fondul de lnvesti[ii de dezvoltare Locald (F.l.D.L. ) prin

care se vor da bani de la guvern pentru gaz metan ( s-a dat la reficut documentalia veche de aproximativ 10 ani ) 9i extindere
electrificare ( urmeazd sd se solicite efectuarea proiectului , a ridicdrilor topo, geo , etc) ;

- Joi 20.12.2012 are loc gedinld ordinari cu patru puncte pe ordinea de zi :

1. Aprobarea procesului - verbal a gedin{ei ordinare a Consiliului local din data de 27.11.2018;
2. lnformare privind modul de aducere la indeplinire a hotir6rilor adoptate de Consiliul local al comunei

Luizi - Cdlugdra in perioada iunie 2018 - noiembrie 2018 - prezintd primarul comunei;
3. -Proieci 

de hotdrfire privind modificarea gi completarea HCL nr. 36127.11.2018 privind aprobarea impozitelor si

taxelor locale, precum gi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 - iniliator primarul

comunei;
4. Diverse.
- Se va suplimenta ordinea de zi cu un proiect de hotarare de aprobare a inscrierii in carte funciard a celor doud loturi

dezmembrate prin HCL nr.3112018 privind aprobarea dezmembrdrii unui imobil, apa(in6nd domeniului public al comunei

Luizi - Calugara , situat in sat Osebiti , nr. cadastral 61282.
Se soliciti interpeldri din partea consilierilor locali.
Nefiind interpel'5ri , se trece la votarea pct. I Proiect de hotilr6re privind aprobarea rectificirii bugetului local pe

anul 2018 - fiind votat in unanimitate de citre cei l2 consilieri prezenti Ia gedinfa ordinari.

Nemaifiind alte luiri de cuv6nt, pregedintele de gedin(5 propune inchiderea gedintei, drept pentru care s-a incheiat

prezentul proces verbal.
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