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MI]{UTA
Sedinta ORDII,{ARA din data de 15 IULIE 2020

Orele I3,00

Din numanrl total de 13 consilieri validati au fost prezentr un numar de

13 .consilieri.

Votarea proiectului ordinii de zi-unanimitate de voturi "pentru"-vot

deschis.
Votarea procesului-verbal de la sedinta anterioara din luna mai-sedinta

ordinara-unanimitate de voturi "pentru"-vot deschis'

ln cadrul sedintei au fost propuse si discutate urmatoarele proiecte de

hotarare si subiecte :

1. Proiectul de hotdrare privind aprobareautilizlrii unei sume din
' excedentul bugetar al anilor precedenfi, in cursul anului 2020-ini!iator, primarul

comunei. Materiale prezentate in susfinere: referatul de necesitate, referatul de

aprobarelmotivare aI primarului comunei, raportul compartimentului de

specialitate;
Au luat cuvantul:

-primarul comunei' pr ezentare m ateri al ;

-doamna consilier Gliga Ileana - face prezentarea aspectelor analtzate de

Comisia de specialitate buget, specificand ca membrii Comisiei au fost de

acord cu proiecftrl de hotarare si au acordat aviz favorabil;
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
S-a adoptat cu unanimitate de voturi "pentru"-vot deschis (13 voturi),

Hotararea Consiliului Local Buciumi nt,22 din 15 iulie 2420 .

2. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Contractului de asociere privind

finanlarea actr.vit4ii de proteclie de tip rezidenlial al persoanei cu handicap -

tnr\iator, primarui comunei. Materiale prezentate in susfinere: referafirl de

necesitate,- referatul de aprobarclmotivare al primarului comunei, raportul

compartimentului de special ttate;
Au luat cuvantul:

-primanrl comunei- pr ezentare material ;

-doamna consilier Gliga Ileana- face prezentarea aspectelor anahzate de

Comisia de speciahtate buget, specificand ca membrii Comisiei au fost de

acord cu proiectul de hotarare si au acordat avrz favorabil;



-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- prezinta aspectele anahzate

de Comisia de specialitate juridica, specificand ca membrii Cornisiei au fost

de acord cu proiectul de hotarare si au acordat avrz favorabil;

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi "pentru"-vot deschis (13 voturi),

Hotararea consiliului Local Buciumi w.23 din 15 iulie 2024 .

3. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului pentru asigurarea

resurselor financiare , matertale qi umane necesare gestionarii situaliilor de urgen!6

in annl 2AIg -inifiator, primarul comunei. Materiale ptezenlate in suslinere:

referatul de n.r.ritut., referatul de aprobare/motivare al primarului comunei,

raportul compartiqentului de specialitate;

Au luat cuvantul:
-primarul comunei- pr ezentare material ;

Comisia de specialitate buget, specificand ca membrii Comisiei au fost de

acord cu proiectul de hotarare si au acordat avtz favorabil;
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
S-a adoptat cu unanimitate de voturi "pentru"-vot deschis (13 voturi),

Hotararea Consiliului Local Buciumi nt.24 din 15 iulie 2020 '

4. proiectul de hotdrdre privind darea in folosin\d grafiita a unei suprafele

de teren aferentd lucrarilor pentru reahzare de "Lucrdri de intdrire relea in vederea

aliment6rii cu energie electiicd-solicitant Birlddeanu Adrian-Rdzxan din localitatea

Buciumi, nr.165A, Judelul Baciu", cdtre S.C'DELGAZ GRID S'A' - iniliator,

primarul comunei. Materiale prezentate in susfinere: referatul de necesitate,

ieferatul de aprobare/motivare al primamlui comunei, raportul compartimentului de

specialitate;
Au luat cuvantttl:
-primanrl comunei- prezettare material ;

-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- face ptezentwea aspectelor

anayzate de Comisia de specialitate juridica, specificand Qa membrii

Comisiei au fost de acord cu proiectul de hotarare si au acordat aviz

favorabil;
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'

S-a adoptat cu unanimitate de votnri "pentru"-vot deschis (13 voturi),

Hotarareaconsiliului Local Buciumi nt.25 din 15 iulie 2020 .

5. Proiectgl de hotarfire privind darea in folosin\d graturtd a unei suprafele

de teren aferentd lucrarilor pentru realizare de "Extindere relea electricd de joasa

tensiune zona PTA 2 R[cdu!i, comuna Buciumi, Judelul Bac6u", c6tre

S,C.DELGAZ GRID S.A. -iniliator, primarul comunei. Materiale prezentate in

suslinere: raportul de necesitate, referatul de aprobare/motivare aL primarului

comunei, rap ortul compartimentului de special itate',

Au luat cuvantul:
-primanrl comunei- pr ezetttare material ;

-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- face prezentarea aspectelor

analizate de Comisia de specialitate juridica, specificand oa membrii



comisiei au fost de acord cu proiectul de hotarare si au acordat avrz

favorabil;
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ,,pentru,,-vot deschis (13 voturi),

Hotararea Consiliiilt'it'otut Buciumi rc'26 din 15 iulie 2020 '

6.Diverse;
Nu au fost alte luari de cuvant'

Sedinta a fost declaratainchisa'

EDINTA, SECRETAR GENERAL,

ELIAN BILEI,ELENA

w
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PROCES- VERBAL

privind ulisarea lu sediut Primuriei si pe site-ul ucesteia u minutei incheiuta in

secliniu orclinura u Consiliului Locul Buciumi din dutu de

15 IULIE 2O2O

Subsemnata Bilei Elena, secretar al Comunei Buciumi, Judetul Bacau,

in conformitate cu prevederile Legii m.5441200I privind liberul acces Ia

informatiile de interes public si Legii nr.5212005 privind transparenta decrzionala,

am proce dat astazi, data de mai sus, la afisarea la sediul Primariei Comunei

Buciumi si pe site-ul acesteia a minutei incheiata in sedinta ordinara din data de 15

. IULIE 202A a Consiliului Local Buciumi'

Drept pentru cale am incheiat prezentul proces-verbal tn 2 (doua)

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

minuta.

SECRETAR GENERAL"

BILEI ELENA


