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JUDETUL BACAU

COMUNA LUIA - CALUGARA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 20.180 din 31.05.2019

PROCES - VERBAL,
incheiat azi 31.05.2019 in gedinta ordinari a

Consiliului Local al comunei Luizi - Cilugira, judelul Baciu

$edinta ordinari a Consiliului Local, a fost convocatd de Primarul comunei prin Dispoziti a nr.57 din 21.05 2019
Convocarea consilierilor la sedinta ordinard s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr 20.166 din 21.05.2019 si

convocatorul inregistrat sub nr. 20.164 din 21.05 2019.
Pregedintele de gedintS, dnul Butacu Anton, le ureazd consilierilor Bun venit l, dupd care declard deschisd sedinta

Consiliului local, preciz6nd cd la sedintd participi dl.primar Butacu Florentiu si dna secretar Sandu Cristina, precum gi un
numar de 15 consilieri, inclusiv dl.viceprimar Butacu Romeo

$edinta fiind statutard , ca urmare , dl primar ureazd tuturor bun venitl
Dl. presedinte de sedintd citeste ordinea de zi care este formatd din urmdtoarele puncte:

1- Aprobarea procesului - verbal a gedinlei ordinare a Consiliului local din data de 15.04.2019;2. Proiect de hotirire privind alegerea pregedintelui de gedinfi pe lunile iunie, iulie 9i august 21,lg -iniliator consilier Butacu Anton ;

3. Proiect de hotirire privind aprobarea contribu[iei Consiliului local al comunei
!y'.r_' ' Cltr9ira,judeful Baciu la suslinerea persoanei cu handicap care beneficiazd de protecfie sociali pentru anul
2019 - iniliator primarul comunei;

4. Proiect de hotirdre privind modificarea HCL nr.10/ 8.02.2019 privind stabilirea salariilor de bazi ale
functionarilor publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei
Luizi - Cilugira, judelul Baciu - iniliator primarul comunei ;5. Diverse.

Dl. primar , in calitate de initiator , solicitd acordul consiliului local privind suplimentarea ordinii de zi cu un punct:
Proiect de hotdrire-privind completarea inventarului domeniului public al comunei Luizi - Cilugira , judelul Eiaciu,
cu un bun achizilionat prin proiectul "imbuniHfirea serviciilor locale de bazi prin achizilia unui buldoexcavator in
comuna Luizi - Cilugira, judelul Baciu", proiect finanlat prin Programul Nalional Pentru Dezvoltare

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi si este votate in unanimitate de cei 15 consilieri locali prezenti la
gedinla ordinarS.

Dl. pregedinte de gedinta citegte ordinea de zi astfel suplimentati 9i o supune la vot , fiind aprobati in
unanimitate de cei 15 consilieri prezenti la gedin!i.

Dna secretar precizeazd cd toate materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispozitia dlor consilieri in mape in
timp util,iar materialele aferente suplimentdrii au fost inminate la sedinta pe comisii de astdzi 31 05.2O1g , in conformitaie cu
prevedeille Legii nr. 21512001 .

ln continuarea sedintei se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.
Se discutd pct. 1 de pe ordinea de zi gi anume: Aprobarea procesului - verbal a Sedintei ordinare a

Consiliului local din data de 15.04.2019 sr se solicitd interpeldri.
Nefiind obiectiuni,se trece la votarea pct. 1 Aprobarea procesului-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului local

din data de 15.04.2019 - votat in unanimitate de citre cei 15 consilieri prezenti la gedinla ordinari.
in continuarea sedintei se trece la discutarea pct.2 al ordinii de zi: Proiect de hotirire privind alegerea

pregedintelui de gedinld pe lunile iunie, iulie 9i august 2019 - iniliator consilier Butacu Anton ;
Prin proiectul de hotdrdre s-a propus ca presedinte de gedinte dl consilier Jicmon losif .

Nefiind obiectiuni , se trece la votarea pct. 2 al ordinii de zi: Proiect de hotirdre privind alegerea pregedintelui de
gedinli pe lunile iunie, iulie 9i august 2019, in persoana dlui consilier Jicmon losif - votat in unanimitate de citre cei
15 consilieri prezenti la gedinla ordinari.

ln continuarea sedintei , se trece la urmdtorul punct pct. 3 :Proiect de hotirAre privind aprobarea contribuliei
Consiliului local al comunei Luizi - Cilugera,judetul Baciu la susfinerea persoanei cu handicap care beneficiazi de
protectie sociali pentru anul 2019 - iniliator primarul comunei;

Proiectul de hotarare este prezentat de initiator, dl primar , care precizeazd ci este necesard aprobarea prin hotdr6re
pentru anul 2019 a contributiei Consiliului local la sustinerea persoanelor cu handicap care au domiciliul in comuna
Luizi - Calugara si care sunt institutronalizate in diferite centre din judetul Bacau.

Dna secretar comund precizeazd ci pentru una din persoanele cu handrcap aflate la Centrul de lngrijire si Asistenta
a Pesoanelor cu Dizabilitati Comanesti , Hotdr6rea Drrectiei Generale de Asistenti Sociald gi Protectie a Copilului Bacdu a
fost datd pentru perioada 1 03.- 31.05.2019 (3luni ) , urmdnd ca aceasta sd fie adusd acasa de cdtre o rudi din familia ldrgitd
care poate va avea grry5 in continuare de persoana cu handicap , sau se fie gasitd o altd solutie in acest caz.

Dl. Solomon Valentin - consilier local
- intreabd dacd dl. Pal are venituri, dac6 nu sd fie alutat de consiliul local
Se solicitd interpeldri din partea celor prezentr.
Nefiind alte interpeldri , se supune la vot pct. 3 :Proiect de hotirire privind aprobarea contribuliei Consiliului

local al comunei Luizi - Cilugira,judelul Baciu la suslinerea persoanei cu handicap care beneficiazd de proteclie
sociali pentru anul 2019 - votat in unanimitate de citre cei 15 consilieri prezenti la gedinta ordinari.

ln continuarea sedinfei , se trece la discutarea pct.4 al ordinii de zi: Proiect de hotir6re privind modificarea
HCL nr.10/ 8.02.2019 privind stabilirea salariilor de bazi ale functionarilor publici si personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Luizi - Cilugira, judelul Baciu - iniliator primarul comunei ;



'4
Dl. Butacu Florenliu - primar

prezintd proiectul de hotdr6re, care are labazd cererea de majorare a coeficientului de salarizare a dnei Benia
Anca - Maria - secretar registraturd cu atributii de aststenta sociald precizAnd cd fatd de grila de salarrzare actuald aprobatdprin HCL nr 1012019 , se propune un coeftcient de 1 ,9 ( maxrm pentru studii generale ; cire va duce la majorarea salariului
net cu aproximativ '100 lei

Dna Sandu Cristina - secretar comuni
reamintegte consiliului local cd la compartimentul asistentd sociale sunt 3 posturi, toate vacante , subliniazd

necesitatea scoaterii la concurs a mdcar unui post pentru partea de servicii sociale- precizeazd cd dna Benia isi indeplineste atributiile , meritd chiar mai mult decdt salarul actual.
Dl. Ghenla Benone - consilier local
- precizeazd incd o data cd salariile in primdrie sunt mari
Nefiind alte rnterpeldri , se supune la vot pct. 4 Proiect de hotirire privind modificarea HCL nr.10/ g.02.2019

privind stabilirea salariilor de bazi ale functionarilor publici si personalul contractual din cadrul aparatului despecialitate a Primarului comunei Luizi - Cilugira, ludelut Baciu - votat in unanimitate de citre cei 15 consilieriprezenti 
^la 

gedi nla ordinari.
ln continuarea sedintei ordinare, se trece la discutarea pct. 5 al ordinii de zi : proiect de hotirire privind

completarea inventarului domeniului public al comunei Luizi - cilugira , judelul Baciu, cu un bun achizitionat frinproiectul "imbuniti-tirea serviciilor locale de bazi prin achizilia unui buidoexcavator in comuna Luizi - Cilugira,judelul Baciu", proiect finanlat prin Programul Nalional Pentru Dezvoltare - inifiator primarul comunei
Dl. Butacu Florenliu - primar
- prezintd proiectul de hotdr6re preciz6nd cd in vederea depunerii dosarului de platd Ia Agentia pentru Finantarea

lnvestitiilor Rurale,este necesar inscrierea buldoexcavatorului achizitionat in domeniul public ai comunei - atestai prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 1347 din 2001- Anexa nr.47

- intentioneazd sd anga.15m luna viitoare un sofer pentru buldoexcavator
Se solicitd interpeldri din partea celor prezentt.
Nefiind interpeldri ' _se supune la vot pct. 5 Proiect de hotirdre privind completarea inventarului domeniuluipublic al comunei Luizi - Cilugira , judelul Baciu, cu un bun achizilionat prin proiectul ,,imbunetatiiea"".i"iilo,

locale de bazi prin achizilia unui buldoexcavator in comuna Luizi - iatugaia, judetul eacauii, |r;iliiir;;i"t prin
Programul Nalional Pentru Dezvoltare - votat in unanimitate de citre cei ts-consilieri prezenti la gedinla ordinari. '

La punctul Diverse au luat cuv6ntul :

Dl. Fa(ade Anton - consilier local
- solicitd din nou sd se aduci balast in Cartierul Nou, a doua stradd
Dl. Solomon Valentin - consilier local
- propune sd fie balastate strazile in functie de gradul de uzurd ( gropi )
Dl. Butacu Florenliu - primar
- . _cere sprUinul constliului local pentru organizarea zilelor comunei , in 15 august ac.
Dl. Ghenfa Benone - consilier local
- consideri cd mai int6i trebuie fdcut un calcul , in functie de solistii care vor face spectacol , solisti cunoscuti
Dl. llieg Nelu - consilier local
- este de pdrere cd se poate apela si la solisti din comund .

Dna Butacu Alina - Roxana - consilier resurse - umane inmdneazd alesilor locali formularele de declaratii de avere
si interese , iar dna secretar comund reaminteste dlor alesi locali cd termenul pentru depunerea declaratiilor de avere si
interese pentru anul 2018 este 15 iunie 2019

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

Pregedinte de gedinfi
Consilier local,
Butacu Anton

',i

Contrasemneazi
Secretar comuni
Sandu Cristina
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