
ROMANIA
JUDETIJ'L BACAU
COMUNA BUCILA4I

SECRETAR
NR. 1652 din 4.04.201"1

PROCES- VERBAL

privinal a.fr.sdre& kt sediul Pfim.rriei si pe site'ul dcesteie a minutei incheidta

in sedinta ordinara e Consiliullti Local Baciumi ilin ddta de

3 ao lie 2017

Subsemnata Bilei Elena, secretar al Comunei Buciruni, Judetul

Bacau, in conformitate cu prevederile ar1.42(7) din Legea nr'21512001 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile

nlterioare, Legii nr.54412001 privind libenrl acces la informatiile de interes

public si Legii tr522005 privind transparenta decizionala, am prooedat astazi,

data de mai sus, la afisarea la sediul Primariei Comunei Buciumi si pe site-ul

aoesteia a trinutei incheiata in sedinta ordinala din data de 3 aprilie 2017 a

Consiliului Local Buoiumi,
Drept penhu care a:n incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua)

exemplare, unul pentru dosanrl de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu

minuta.

SECRETAR,
BILEIELENA



ROMANIA
JIJDETUL BACAU
COMLINA BUCITIMI

SECRETAR
NR. 1651 din 4 aprilie 2017

MINUl'A
Sedinto ORDINARA di.n doto de 3 apri.lie 2A17

Orele 11.00

Din nutnarr;l total de 13 consilieri validati au fost prezenti tlll lllltrrar

de l3 consilieLr. Este plezcnta televiziunca.

Presedinte de sedinta a fost doatnna consiliel Moldoveanu-Gascu

Rodica.

Votarea ploiectLrlui ordinii de zi-unanimitate de votltri "pentnf'-vot

deschis.

Votarea procesuluivelbal de la sedilta atlterioafa din ltlua f'eblrLarie

20 I7-mranirnitate de voturi "pentrti'-vot deschis.

ln cadlul sediutei au fost proprtse si discr"ttate urmatoarele pfolecte

de hotarare si subiecte :

L Proiectul de hotarare plivind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli

pentlu anul 201'7 si a estimarilor pennu anii 201 8-2020-initiator, primarul

comunei ;

Au ltnt cltvautL :

-domnul prrtnar-plezentare materlal;
-domnul consilier Tudor Florinel-presedintele Cornisiei de specialitate

bugef face o scurta prezentare a concluziilor desprinse in materialul
prezentat de domnul prinlar si prezinta avizul favorabil al Colnisiei;
-doamna consilier Moldoveauu-Gascu Rodica-prezinta avizul favolabil al

Corrisiei juridice;
-dommrl consilier Matias Florian-isi expritna acordul cu privile la
proiectul de buget si n.tultruneste domrului primar pentru repafirzarca

sutnelor pertln biserici;
S-a adoptat cu utanirritate de voturi "pe trri'-vot deschis,

Hotararea ConsiliuhLi Local Buciumi nr..l7 din 3 aprilie 2017

Au luat cuvantul:
-domnul primar-prezentare material;



-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica-presedintele Comisiei de

specralitate juridica prezinta avizul favorabil;
-domnul consilier Tudor Florinel-face precizari suplimentare cu privire la

constatarile organultti de control si iqi itlstLseste expe11iza:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi "pentrf'-vot deschis,

Hotararea Consiliului Local Buciumi nr.10 din 16 februarie 2017

1. Proiectr.rl de hotar are privind aprobarea cotizatiei anuale la patrirroniul

Asociatiei de Dezvoltare Interconulitare Bacalt - ADIB - initiator,

primarul comunei;

Au luat cuvantul:
-donnul pritrar-prezentare naterial;
-dornnnl consilier Tudor llorinel-presedintele Cornisiei de specialitate

buget prezinta avizul favorabil;
S-a adoptat cu rnanimitate de voturi "pentrri'-vot deschis, Hotararea

Consiliului Local Buciurni nr.l1 din 16 februarie 2017 .

2. Proiectul de hotarue privind aplobarea bugetului de oheltuieli pe anul 2017 si a

estimarilor penhu anii 2018-2020 pentlu Scoala Gimlaziala Comuna Buciumi'

ordonator tefiiar cle oredite -initiator, pdmarul comunei ;

Au luat cuvantul:

-domnul plimar-prezentare matel'ial;
'doruiul consilier Tudor Florinel-presedintele Cornisiei de specialilate

buget prezinta avizul favorabil;
-doamna consilier Corneanu Mariana-care vine cu propunerea de a se

repartiza o snma modica pentru stimularea elevilor cu rezultate deosebite.

-domnul plirnar-propune respingerea propunerii ca fiind tardiva;

S-a adoptat cu unaninitate de voturi "pentn"f'-vot deschis, Hotararea

Consilir.rlui Local Buciumi m.18 din 3 aprilie 2017

3. Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului looal,

in cursul anului 2017 penfix flnantalea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare-

initiator, primarul oomunei;

Au luat cuvantul:

-domnul primar-prezentare material;
-domnul oonsilier Tudor Florinel-plesedintele Comisiei de specialitate

buget prezinta avizul favorabil;
S-a adoptat cu unanimitate

Consilinlui Local Buciumi nr.19
de voturi "pentrri'-vot deschis, Hotararea

din 3 aprilie 2017 .

4. Rapofiul privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Buciumi si

modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul local

Buciumi in anul 2016-prezentare primarul comunei ;



Au luat cuvantul:
-domnul primar- care intreaba consilierii locali daca au studiat raportul intocmit

de dansul si care a fost pus la dispozitie.
-domnii consilieri au raspLllls afirnativ, drept pentru care au hotarat ca rapotul
sa nu mai fie prezentat.

5, Diverse-nu au fost inscderi la cuvart

Nu au mai fost alte luari de cuvant.

Sedinta a fost declarata inchisa.
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