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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SE,CRETAR 
PROCES .VERBAL

incheiatinsedintaordinaraaConsiliuluilocalBuciumi
din data de 28 mat2020

Sedintade"astaziestedeschisadeprimarul-comunei.Pentruinceput
acestaconstataptezentaar:.o"'lri..'din13validati.Esteprezenta
televiziunea. se prezfurta apol ilrpor*" primarului comunei nr'70 din

, 
22.05,2020 pr- 'i. 

s-a facut convocarea cu proiectul ordinit de zr pentru

astazi,prezentarc i"t"t" Oe insasi domnul viceprimar' r3]Peatl-v^: 
^"-

l.proieetul de hot6r6re privind dar;eain folosinlit gratvrti a unelsuprafele de

teren aferenti lucrarilor pentru Jltt'*"t "Alimentare cu energie electric6-

Gospodbr i" upi '"'"'uo'50 -;^;i S P 4-Y--Buciumi' 
Comuna Buciumi'

Judeful .Bacd,;', 'aot 
S'C'nBr'Ca/ GRID S'A' - inifiator' primarul

comunel'
2.Proiectul de hot6r6re privind indexarea impozitelor qi taxelor locale pentru

anrl- 2A2l- iniliator, primarul comunei'

3. Diverse.

vot

iectul

I ordi

Inainte de intrarea

I

ului-v de

ordinea de

a

silieri

uni la I

votul is al

iucrarilor sedinter'

domnul pre sedinte - cons' O anc ea lonel- Gabriel'

p"rt""r p'"'"Jl"it-0"'niJt sedinta si menlioneazd c6' in unna

ordinii de zi p,u y up,obut6, invita pe- domnul primar Sa expuna

materialul pregatit pentru prt.. *. i al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre

privind dweah ;1;i;4a giugtau.ri.i ,rrprur.f" de teren aferentd lucrarilor

pentru obiectivul "Alimentare cu."t'git elecffica- Gospodarie apa rezervof

50 mo qi S'P.A'U'buciumi' d;;"; Buciumi' Judepl BaQdtt" ' cdtre

s.c,DELGAz GRID s'A' ' 
pentru acest subiect.

Domnul primar pteztnt.amaterialul pregattt 1

Dupaprize*we'suntinvitatidomniiconsilierilacuvant'



Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-presedintele Comtstet
de specialitate juridica mentioneaza e&, in unna studierii materialului
prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia buget a acordat aviz
favorabil.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Do$rnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotbrdre privind darea

flete de teren afererftd lucrari
vul "Alimentare cu ie electric6- rvor 50 mc

Buciumi. J AZ
5:--=-:=--ji-::

GRID S.A.. In unna
nlm1 vonrrl a aoe roie

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.Z al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
indexarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul202l.

Prezentarea materialului este factrta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

presedintele Comisiei de specialitate
buget mentioneaza ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea
proiectului de hotarare, Comisia buget a acordat aviz favorabil

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant,
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

a cu unanimitate de

acestui proiect de hotarare.
L'a punctul nr.3-Diverse, domnul presedinte solicita

cuvant din partea consilierilor locali.
Nu a luat nimeni cuvantul.

sedinta inchi s a, multumind p entru participar e.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-v

intrucdt ordinea de zi a fost epuizatd,, domnul presedinte declara

K* Atu\
PREgEDTNTE DE gEDr)_-H{: ,,.-- r" )

Cons.oANCEA I?NEL-GAB}/EL ' i*;, i, t 
,,

* * ,'#
Intocmit,

Secretar seneral -BILEI ELENA"i ,4,il s./'f,flu//a7 '

inscrieri Ia



RO MANI A
JUDETUL BACAU
COMIINA BUCruMI

SECRETAR
NR. 3094 din 15.07.2020

- PROCES -VERBAL
privind afisarea la sediul primariei a

procesului-ver-bal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local

din data de28 mai 2020

Subsemnata Bilei Elena, secretat al comunei Buciumi, Judetul Bacau, m

conformitate cu prevederile art.138(17) din ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei

nr.5712019 priyind Codul administrativ, am procedat astazi, data de mai sus ia afisarea la

sediul primariei comunei Buciumi a copiei dupu ptot.sul-verbal al sedintei ordinare din

data de 28 mai2A20 a Consiliului Local Buciumi'
Drept pentru aare am incheiat prezentul prooes-verbal in2 (doua) exemplare'

unul pentru aorarut de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu prooesul-verbal'

SECRETAR GENERAL,


