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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA LUIZI CALUGARA 
CONSILIUL LOCAL  

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

 Nr.20.028 din 29.01.2016  
 

  
PROCES VERBAL, 

încheiat azi  29.01.2016  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. 10 din 22.01.2016. 

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  18.12.2015; 
   2.   Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2016 al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau – initiator primarul comunei ; 
   3.  Proiect de hotarare privind aprobarea reintregirii excedentului anilor 
anteriori cu sumele repartizate din acesta , in cursul anului 2015 ,pentru finantarea 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  – initiator primarul comunei;  
  4.   Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului 
de investitii Modernizare drumuri locale, comuna Luizi Calugara , judetul Bacau – initiator 
primarul comunei ; 
 5.     Proiect de hotarare privind   organizarea retelei scolare pentru anul scolar 
2016 - 2017 din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau –initiator primarul comunei ; 
 6.     Diverse. 

 Dl.primar solicita aprobarea suplimentarii ordinii de zi cu urmatoarele puncte: 
7  .Proiect de hotarare   privind aprobarea contului de incheiere al  exercitiului  

bugetar pe trimestrul IV al anului 2015 – initiator primarul comunei ; 
8 .Proiect de hotarare privind rectificarea HCL nr.36/2015  privind aprobarea   

impozitelor si  taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale 
bugetului local pentru anul 2016 – initiator primarului comunei; 

9 . Proiect de hotarare privind completarea  HCL nr.36/2015  privind  aprobarea  
impozitelor  si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale 
bugetului local pentru anul 2016 – initiator primarului comunei; 
  

 Se voteaza ordinea de zi astfel completata , fiind aprobata in unanimitate de consilieri. 
 Dna secretar precizeaza ca toate materialele aferente ordinii de zi , inclusive cele 
suplimentate ,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 18.12.2015; 

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

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau – 
initiator primarul comunei . 
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Dl. BUTACU FLORENTIU - primar  

- precizeaza ca avem doua rapoarte de specialitate ( ultimul fiind ca urmare a repartizarii  
prin hotarare de Consiliul Judetean Bacau catre noi a 150 mii lei )  

- explica sumele propuse : la culte 50 mii lei , pt. Rustrans 25 mii lei ( dar am facut apel la  
hotararea judecatoreasca care ne oblige sa platim facturile restante plus penalitati si cheltuieli de 
judecata ) ; 

-  in fondul de rulment avem aproximativ 6 miliarde bani vechi ; 
- mai avem un proiect pentru asfaltare prin PNDR, care urmeaza sa fie platit si vom plati  

si un consultant ; 
- poate vom mai angaja un guard in acest an , deoarece in cursul zilei nu este asigurata  

paza in primarie  si am avut incidente neplacute cu unii cetateni;  
- asteapta amendamente la sumele propuse. 

  Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct.2 Proiect de hotarare  privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau – 
fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 

Se trece la pct 3.:  Proiect de hotarare privind aprobarea reintregirii excedentului 
anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta , in cursul anului 2015 ,pentru finantarea 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  – initiator primarul comunei, in prezenta dnei consilier 

contabilitate Sustac Ioana – Daria . 
DNA SUSTAC IOANA – consilier contabilitate  

- precizeaza ca  reintregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din  
acesta , in cursul anului 2015 ,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare este o operatie 
financiara efectuata in Trezorerie, iar suma precizata in proiectul de hotarare reprezinta ce s-a 
cheltuit anul trecut din fondul de rulment . 

- aceeasi suma este precizata in anexa nr.3 la pct.8 proiectul de hotarare privind  
aprobarea  contului de incheiereal  exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2015. 

Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct.3 Proiect de hotarare privind aprobarea 
reintregirii excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta , in cursul anului 
2015 ,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare - fiind aprobat in unanimitate de 
cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 

In continuarea ordinii de zi se trece la pct.4 .   Proiect de hotarare privind aprobarea 
devizului general actualizat al obiectivului de investitii Modernizare drumuri locale, comuna 
Luizi Calugara , judetul Bacau – initiator primarul comunei 
 Dl. BUTACU FLORENTIU - primar  

- prezinta proiectul de hotarare , precizand ca s-a micsorat TVA la 20% 
- spera la o buna colaborare in continuare pentru terminarea in bune conditii a lucrarii de  

asfaltare a celor 5,3 km de drum din comuna ; 
- suntem multumiti de rapiditatea executarii lucrarii pana in prezent . 
Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct.4: Proiect de hotarare privind aprobarea  

devizului general actualizat al obiectivului de investitii Modernizare drumuri locale, comuna 
Luizi Calugara , judetul Bacau - fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la 
sedinta . 
 In continuarea ordinii de zi se trece la pct.5: Proiect de hotarare privind   organizarea 
retelei scolare pentru anul scolar 2016 - 2017 din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau –
initiator primarul comunei ; 

 Proiectul de hotarare este prezentat de secretarul comunei care explica ca prealabil 
aprobarii retelei scolare  trebuie sa existe Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau. 

Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct.5 Proiect de hotarare privind   organizarea 
retelei scolare pentru anul scolar 2016 - 2017 din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau -  
fiind aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 

Punctul 6 Diverse se va discuta la finalul sedintei . 
In continuarea ordinii de zi se trece la pct.7 Proiect de hotarare privind aprobarea 

contului de incheiere al  exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2015 – initiator 
primarul comunei. 

DNA SUSTAC IOANA – consilier contabilitate  
- precizeaza ca proiectul de hotarare are trei anexe : anexa nr. 1 reprezinta partea de  
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functionare care cuprinde salarii, bunuri, transferuri etc, anexa nr.  2 reprezinta partea de 
dezvoltare care cuprinde investitiile , iar anexa nr.3 cuprinde situatia cheltuielilor din fondul de 
rulment de anul trecut ( suma din proiectul de hotarare  de la pct. 3.:  Proiectul  de hotarare 
privind aprobarea reintregirii excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta , 
in cursul anului 2015 ,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare )  

Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct.7 Proiectului  de hotarare privind aprobarea 
contului de incheiere al  exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2015 - fiind aprobat in 
unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 

In continuarea ordinii de zi se trece la pct.8 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind 
rectificarea HCL nr.36/2015  privind aprobarea  impozitelor si  taxelor locale, precum şi a 
altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016 – 
initiator primarului comunei; 

DNA SANDU CRISTINA – secretar comuna 

- precizeaza ca in anexa  Hotararii Consiliului Local al comunei Luizi Calugara nr.36 din 
30.10.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care 
constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016, se face urmatoarea rectificare: 

- La pct. I Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor , in loc de :Taxa  
pentru eliberarea autorizatiilor de functionare . se va citi Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare . 

 Nefiind  interpelari, se trece la votarea pct. 8 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind 
rectificarea HCL nr.36/2015  privind aprobarea  impozitelor si  taxelor locale, precum şi a 
altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016 - fiind 
aprobat in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 

In continuarea ordinii de zi se trece la pct.9 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind  
completarea  HCL nr.36/2015  privind  aprobarea  impozitelor  si taxelor locale, precum şi a 
altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016 – 
initiator primarului comunei; 

DL. BUTACU FLORENTIU –primar 

- reaminteste dlor consilieri ca SC SOMA SRL Bacau ne-a notificat in luna octombrie 
2015 ca valoarea contractului de colectare si transport deseuri a ajuns la pragul de 30 mii euro. 

- ca urmare s-a intocmit documentatia de atribuire pentru SEAP si urmeaza sa o  
publicam pe SEAP  ( HCL nr.40/2015 ) . 

- ADIS ne-a comunicat ca deocamdata nu functioneaza in cele 22 UAT – uri printre care  
si noi , deoarece Primaria Bacau nu a depus documentatia pentru licitatie.  

- cand s-au adoptat taxele si impozitele locale pe anul 2016 nu s-au prevazut si aceste  
taxe de salubritate pentru persoane fizice si juridice ,  ca urmare, trebuie sa stabilim taxa de 
salubritate pe acest an si s-au propus prin  proiectul de  hotarare in cuantumul de anul trecut , 
adica taxa salubritate persoane juridice : 25 lei /luna si  taxa salubritate ( gunoi menajer ) persoane  
fizice : 3 lei/persoana/luna . 

DL. BUTACU ANTON  – consilier local 

- semnaleaza ca agentii economici sunt nemultumiti ca platesc prea mult taxa de  
salubritate . 

DL. BUTACU FLORENTIU –primar 
- sunt probleme cu incasarea acestor taxe , deoarece nu sunt suficiente pubele  

individuale , cele stradale trebuie desfiintate . 
 Nefiind  alte interpelari, se trece la votarea pct. 8  si 9 al ordinii de zi: Proiect de hotarare 

privind completarea si rectificarea HCL nr.36/2015  privind aprobarea  impozitelor si  taxelor 
locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru 
anul 2016 - fiind aprobate in unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta . 
 In continuare se trece la pct.6 al ordinii de zi :Diverse. 

DL. BUTACU FLORENTIU – primar   

- informeaza ca in urma participarii la sedinta Consiliului de administratie la Scoala  
Gimnaziala din comuna a aflat ca sunt solicitari din partea a 11 parinti de infiintare a unei clase cu 
limba de predare maghiara pentru copii lor;  

- prezinta adresa nr. 9 din 25.01.2016 depusa de SC VARGAS SRL si  inregistrata sub  
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nr. 244 din 25.01.2016 prin care solicita constituirea unei comisii care sa  receptioneze doua lucrari 
: Amenajare albie parau Bahna  in comuna Luizi Calugara, judetul Bacau si  Amenajare drumuri 
catre exploatatiile forestiere.  

DNA SANDU CRISTINA – secretar comuna 

- precizeaza ca solicitarea este discutata la punctul Diverse intrucat consiliul local nu are  
competenta sa aprobe constituirea unei comisii de receptie , aceasta competenta apartine  
primarului  prin dispozitie emisa in acest sens .  

 DL. BUTACU FLORENTIU –primar 

- aminteste ca suntem constituiti parte civila in procesul penal cu dl. Varga Aurel  cu  
aceste doua lucrari plus inca o suma precizata de Curtea de Conturi in urma controlului de anul 
trecut si ca nu-si asuma nimeni raspunderea sa semneze;  

- sa se pronunte instanta daca lucrarile au fost efectuate ; 
- informeaza consiliul local ca SC HOLIAS SRL Bacau ne-a notificat ca incepand cu 1  

februarie a.c. va majora pretul biletului la microbuz la 4 lei pentru traseul Bacau-  Luizi Calugara in 
baza Hotararii Consiliului Judetean Bacau nr. 172/16.12.2015; 

- in acest sens este depusa o petitie de la aproximativ 80 elevi care solicita ca pretul  
biletelor sa ramana acelasi ; 

- spera sa gaseasca intelegere la dl Popa Vasilica – administratorul SC HOLIAS – pentru 
ca deocamdata pretul sa nu se majoreze. 
 DL. HORVAT PETRE – consilier local   

- considera ca este inadmisibil ca pretul biletului de calatorie sa  creasca cat timp pretul  
benzinei a scazut . 
 DL. GHENTA BENONE – consilier local  

- este de parere ca sunt si alte cheltuieli , asigurarile au crescut foarte mult ,  dreptatea  
este undeva la mijloc.  
  

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 


