
NIA
JUDETUL BACAU

coMUNA Lutzt - cAr-ucAna
CONSILIUL LOCAL

Nr.20.329 din 20.10.2017

PROCES . VERBAL,
incheiat azi 20.10.20'17 in gedinta de indatd a

Gonsiliului Local al comunei Luizi - Cilugira, judelul Bacdu

$edinta de indatd a Consiliului Local, a fost convocatd de Primarul comunei prin Dispozitia nr. 194
din 19 octombrie 2017.

Convocarea consilierilor la sedinta de indatd s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr. 20.315 din
19.10.2017 si convocatorul inregistrat sub nr. 20.3131 19.10.2017 .

Presedintele de sedintd le ureazd consilierilor Bun venit !, dupd care declard deschisd gedinla
Consiliului local preciz6nd cd la sedintd participd dl. primar Butacu Florentiu, d-na secretar Sandu Cristina si
un numar de 13 consilieri ( lipsind motivat dl viceprimar Butacu Romeo si dl consilier Jicmon losif ).

Presedintele de gedin[d, dl. llies Nelu precizeazd cd gedin{a este statutar6 si dd cuvantul dlui.
primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.

Ca urmare , dl primar citeste proiectul ordinii de zi :

1. Proiect de hotdrAre privind implementarea proiectulul "imbundtSlirea serviciilor locale de bazd
prin achizitia unui buldoexcavator in comuna Luizi Cdlugdra, judetul Bacdu"- initiator primarul comunei ;2. Proiect de hotd16re privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitie
" Modernizare drumuri de interes local , comuna Luizi Cdlugdra , jude{ul Bacdu " - initiator primarul
comunei;

Dna secretar precizeazd motivele pentru care dl primar a convocat gedinla de indata astazi
20.10.2017 :

- s,edinfa ordinard din luna octombrie ac. este programatd pe 31 octombrie;
- Asociatia G.A.L Plaiurile Bistritei a anunlat lansarea in perioada 29.09.2017-29.10.2017, a unui

apel de selec{ie pentru mdsura M1/68 ACCELERAREA EVOLUTIEI MEDIULUI RURAL DIN TERITORIUL
G.A.L, apel de selectie nr. 112017, unde se specificd data limitd de depunere a proiectului de achizitie
buldoexcavator pentru servicii infiintate in cadrul primdriei - 29.10.2017 ',

- adresa nr.9775612017 a MDRAPFE care precizeazd termenul de depunere a documentatiilor in
cadrul PNDL etapa ll pentru proiectul " Modernizare drumuri de interes local , comuna Luizi - Cdlugdra ,

jude{ul Bacdu " - faza D.A.L.l. . 30.10.2017
- Asocialia Gal Plaiurile Bistritei va organiza o sedinld cu membrii Gal marti 24.10.2017 in legdtura

cu depunerea proiectului de achizitie buldoexcavator pentru primarie.
Se voteazi ordinea de zi - fiind aprobati in unanimitate de cei 13 consilieri prezenfi la

gedin!i.
Dna secretar precizeaza cd toate materialele aferente ordinii de zi ,au fost puse la dispozitia dlor

consilien in mape in timp util , in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001 .

ln continuarea sedintei se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi .

Dl primar dd citire pc!. 1 de pe ordinea de zi si anume: Proiect de hotdrire privind
implementarea proiectului "lmbundtifirea serviciilor locale de bazd prin achizilia unui
buldoexcavator in comuna Luizi Cilugira, judelul Baciu"- iniliator primarul comunei .

Dl. BUTACU FLORENTIU -primar- Asocialia G.A.L Plaiurile Bistriteia anun(at lansarea in perioada 29.09.2017-29.10.2017, a unui
apel de selec[ie pentru mdsura M1/68 ACCELERAREA EVOLUTIEI MEDIULUI RURAL DIN TERITORIUL
G.A.L, apel de selectie nr. 112017,

- Fondurile disponibile pentru mdsura lansatd este 363.950 euro, suma maximd
nerambursabilS care poate fi acordatd pentru un proiect este de 75.000 euro /proiect .

- Avand in vedere faptul ca nu definem un buldoexcavator iar prin GAL PLAIRILE BISTRITEI,
a cdrui membru suntem, ni se oferd oportunitatea de a achiziliona acest utilaj, am propus initierea acestui
proiect de hotdrAre.

- ln cadrul GAL , s-a stabilit ca membrii acestuia sd pldteascd la fel gi nu in functie de numdrul de
locuitori ai UAT membre

DL COCEANGA GHEORGHE - consilier local
- Noi suntem de acord cu aceste proiecte de hotd16ri , sunt benefice pentru dezvoltarea

economica a comunei '
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DL GHENTA BENONE - consitier tocat
- Atrage atentia cd cheltuielile aferente proiectului se previd in bugetul local pentru perioada de

realizare a investitiei, in cazuloblineriifinantariiprin Programul Nalionalde Dezvoltare iurald - p.N.D.R.. 
,

de asemenea ne obligdm sd asigurdm suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile pana la data solicitarii platii
finale si ne angajdm sd asigurdm cofinantarea proiectului, daca este cazul.

Nemaifiind alte interpeldri , se trece la votarea pct. 1: Proiect de hotirAre privind implementarea
proiectului "imbundtdtirea serviciilor locale de bazd prin achizitia unui buldoexcavator in comuna
Luizi Cdlugdra, iude.tul Bacdu" - fiind votat in unanimitate de cei 13 consilieri prezenli la gedinli.

ln continuarea sedintei , se trece la pct.2 al ordinii de zi : Proiect de hotirire piivini aprobarea
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitie " Modernizare drumuri de interes local ,
comuna Luizi Cdlugdra,judetul Bacdu', -inifiator primarul comunei;

Dl. BUTACU FLORENTTU -primar- Precizeazd cd propune spre aprobare proiectul de hotir6re privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investilie Modernizare drumuri de interes local, comuna
Luizi Cdlugdra, iud. Bacdu, in baza Proiectului intocmit de AFIA PROIECT SRL Bacdu , apoi hotdrdrea
trebuie predatd la MDRAP, impreund cu intreaga documentalie in vederea incheierii contractului de
finanlare multianual pentru obiectivele care beneficiazd de finanfare in cadrul pNDL 2017-2020.

Se solicita interpel6ri .

Nefiind interpeldri , se trece la votarea pct.2 al ordinii de zi : Proiect de hotirdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investi{ie " Modernizare drumuri de
interes local , comuna Luizi Cdlugdra, judelul Bacdu " - fiind votat in unanimitate de cei 13
consilieri prezenli la gedin[i.

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