ROMANIA
iIJDETUL BACAU

COMUNABUCruMI
SECRETAR
NR. 2857 din 29 iunie 2017

M]NUTA
Sedi.ntd ORDINAM din data de 29 iunie 2017
OreLe 13,00

Din nrunarul total de 13 oonsilieri validati au fost prezenti un numar
de 13 consilieri. Este prezenta televtzrunea.
Presedinte de sedinta a fost dornnul consilier Tr,tdor Florinel.
Votarea proiectnlui ofdinii de zi-unanimitate de votnri "pentru"-vot
deschis.

Votarea procesului-verbal de la sedinta anterioara din luna mai
2017-unanimitate de voturi "pentrri'-vot deschis,
In cadrul sedintei au fost propuse si discntate unnatoarele proiecte
de hotarare si subiecte

I

LProiectul de hotarare privind stabilirea contributiei Consiliului Local Buciumi la
finantarea serviciilor sooiale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si
ale persoanei adulte cu handicap-initiator, primalul comunei ;

Au luat cuvantul:
-dornmrl primar-prezentare material;

-dournul consilier Tudor Florinel-presedintele Cornisiei de specialitate
buget' prezinta avizul favorabil al Comisiei;
S-a adoptat cu rnanimitate de voturi "pentru"'vot deschis,
Hotararea Consiliului Local Buciruri tr.26 dtn29 iLnie 2017
Proiectul de hotatare privind privind stabilirea masurilor penhu eficientizarea
activitatii de inscriere a datelor in registnrl aglicol -initiator, primarul comunei ;

2.

Au luat cuvantul:
-domnul primar-prezentare material si precizari suplimentare ;
-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica-presedintele Comisiei de
specialitate juridica prezinta avizul favorabil;

S-a adoptat cu unanimitate de voturi "pentrd'-vot

Hotararea Consiliului Local Buciumi rc.27 dtn 29 i:.nie 2017

deschis,

3. Proiechrl de hotarare privind

aprobarea

masurilor dispuse prin Decizia m.50
Bacau- initiator, primarul comunei;

dh

procedurii de urmarire si yerificare

a

13.09.2016 a Camerei de Conturi Judetul

Au luat cuvantul:
-domnr"rl primar-prezentare material si precizari suplimentare;
-domnr:l consilier Tudor Florinel-presedintele Conisiei de specialitate
buget prezirta concluzia dansului desp nsa pe baza materialului studiat si
avizul favorabil;
S-a adoptat cu unanimitate de votui 'bentru"-vot deschis, Hotararea
Consiliului Local Bucirxni m.28 din 29 iunie 2017
4. Proiech de hotarare privind aprobarea Programuhli de mdsuri de gospoddrire
a localitdtii in perioada iulie 201 7-iLrlie 2018- initiator, prinarul comunei;
luat cnvantul:
-dorrntrl primar-prezentare mate all
-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica-presedintele Corrisiei de
specialitate juridica plezinta avizr:l favorabil;
-donnul primal pentru precizari suplimentare;
-dornnul consilier Tudor Flolinel- mentioneaza ideea br.ura, ca pe tirnpul
lui Ceusescn cand exista o lege ce obliga pe toata lumea sa participe la
curatenia comunei;
-domnul viceprinar Mihalache Ion-apeleaza si la consilierii locali pe care
ii roaga sa asigure mediatizarea programul:i de gospodadre si sa parlicipe
activ la respectarea aceshlia;
-doamna consilier Corneanu Mariana-aduve in atentie problema grnoiului
in Catrnul Conti;
-domnul primar-rapsnnde doamnei consilier Corneanu Mariana ca nu este
pe raza Commei Buciruni;
S-a adoptat cu unanimitate de voturi "pentrrf'-vot deschis, Hotararea
Consilinlni Local Buciurni ru,29 din 29 innie2017
Ar"r

.

5. Diverse-nu au fost inscded la cuvant

Nu au mai fost alte luari de cuvant.
Sedinta a fost declarata inchisa.
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