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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de l1 ianuarie 202I

Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput

acesta constata prezenta a 13 consilieri din 13 validati. Este prezenta

televiziunea. Se prezinta apoi dispozitia primarului comunei nr.2 din
5.AL2021 prin care s-a facut convooarea cu proiectul ordinii de zi pentru

astazt, prezentare facuta de insasi domnul viceprimar, respectiv:
1. Proiectul de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare, pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Buciumi,
Judeful Bacbu-inifrator, primarul comunei. Materiale prezerfiate in suslinere:

referatul de necesitate, referatul de aprobare/motivare aI primarului comunei,
rapor[ul compartimentului de special itate;

2, Proiectul de hotirdre pnvind desemnarea a doi reprezentanli ar

Consiliului Local Buciumi, ca membri in Consiliul de administra\ie aI $colii
Gimnaziale Comuna Buciumi-inifiator, primarul comunei. Materiale
prezentate in susginere: referatul de necesitate, referatul de

aprobare/motivare al primarului comunei, raportul compartimentului de

specialitate;
3. Proiectul de hotdrdre aprobarea relelei qcolare din Comuna Buciumi

pentru anul qcolar 202I-2022- iniliator, primarul comunei. Materiale
prezentate in susfinere: referatul de necesitate, referatul de

aprobare/motivare aI primarului comunei, raportul compartimentului de

specialitate;
4, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de

salubrizare pentru anul 2021- ini{iator, primarul comunei. Materiale
prezentate in susfnere: referatul de necesitate, referatul de

aprobare/motivare al primarului comunei, raportul compartimentului de

specialitate;
5, Proiectul de hotdrdre privind stabilirea cuantumului indemnizaliei

lunare de qedin!6 pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local
Buciumi pentru anul2021- inifiator, primarul comunei, Materiale prezentate

in sus{inere; referatul de necesitate, referatul de aprobarelmotivare al

primarului comunei, raportul comp artirnentului de sp eci al itate ;
6, Proiectul de hotdrdre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de

bazd qi altor drepturi pentru func{iile publice qi funcliile contractuale din



aparatvl de specialitate al primarului Comunei Buciumi, Judeful Bacdu,

pentru anul 2021- ini{iator, primarul comunei. Materiale prezentate in
susqinere: referatul de necesitate, referatul de aprobarelmotivare al

prirnarului comunei, raportul compartimentului de special itate ;
7. Diverse.
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Domnul presedinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul
pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zt- Proiectul de hotdr6re privind
aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare pentru aparatul de

specialitate al Primarului Comunei Buciumi, Judeful Bacdu.

Domnul primar prezintd materialul pregatit pentru acest subiect.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei
de specialitate juridic[ menlioneazd ed, in unna studierii materialului
prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia juridicd a constatat

cd materialul este vast, a fost intocmit conform legii iar membrii Comisiei au

aprobat qi au acordat aviz favorabil.
Doamna consilier Alexandru Alina-mentioneaza ca a constatat ca o

parte drnbazalegala nu este actualtzatd atdtla acivrtatea de impozite qi taxe

cdt qi la activitatea economicd. Ca o recomandare, sd se comunice
conducdtrorilor compartimentelor de specialitate sd actualizeze aleastdbazd
lesald.

i- solicit luarea cuvdntului si vizavi de

cele mentionate de doamna consilier Alexandru Alina, crede c5 doamna

Alexandru a fost prezentd.Ia activitatea Cornisiei de specialitate, a fost de

acord cu Regulamentul dar nu este precizat ntciun amendament la proiectul
de hotbr6re. In conlinutul proiectului de hotdrdre au fost incluse pe

cornpartimente numai o parfe din actele normative (cele mai importante)
care guverneazd actlitatea. Existd un semn de intrebare cu privire la
activitatea pe Comisia de specialitate juridica . in cazul acesta nu concordd

avizul cu cele menlionate de doamna consilier. Trebuie stabilit dacd se va

trimite spre reanalizdin Comisie proiectul de hotdrdre.



Dornnul primar'precizeazd" cd doamna Alexandru poate sd se ablindt
de la votarea proiectului de hotdr6re, aspect cu care, doamna consilier este de
acord.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

e ul lui
B

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna rnaterialul
plegatit pentru pct, nr.2 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
desemnarea a doi rcprezerftanp, ai Consiliului Local Buciurni, ca membri in
Consiliul de administralie al $colii Gimnaziale comuna Buciumi.

P r ezentar ea mateialului este factrta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

oldov ica- presedintele Cornisiei
de specialitate juridica menioneaza e&, in unna studierii materialului
prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, rnembrii Comisiei juridicd au
fost de acord qi au acordat aviz favorabil.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot

nlan onsili
iliul adrnini eal tii ci iale

votului (vot voturi "
a acestui proiect de hotarare.

Domnul presedinte' invita pe dornnul primar sa expuna
pregatit pentru pct, nr.3 al ordinii de zi- proiectul de hotar6re
refelei qcolare din cornuna Buciumi pentru anul qcolar z0zl-2022.

Prezentarea mateiaLului este facuta de dornnul primar.

Inu

materialul
aprobarea

rea

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilierila cuvant.
uR ; preqedintele CornisieiV

de specialitate juridica mentioneazd e&, in unna studierii materialului
prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia juridica a acord,at
aviz favorabil.

Nu s-a rnai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot tul de

retel Corn col l-2022.

a acestui proiect de hotarare.

uc1

tate voturi "votului (v



Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de hotardre privind
aprobarea cuanturnului taxei speciale de salubri zare pentru anul 2021.

P r ezentar ea mateialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

D oamna consilier Moldoveanu-Gli ga Ileana- preqedintele
specialitate buget mentione aza ea, in urma studierii materialului

Comisiei
prezentat

de

in
sustinerea proiectului de hotarare, Comisia buget a acordat aviz favorabil.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Dornnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

aProbarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021. In
V deschi

Dornnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
stabilirea'cuanturnului indernniza\iei lunare de gedinld pentru consilierii
locali din cadrul consiliului Local Buciumi pentru anul202r.

Prezentarea matenalului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Gliga Ileana- preqedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneaza Qa, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea
proiectului de hotarare, Comisia buget a acordat aviz favorabll.

Nu s-a rnai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte-edinte- supune la vot Proiectul de hotirdre privind

din onsilieni
iliul Bu tru 1. In urm

votului (v de vo
a acestui proiect de hotarare.

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. rv.6 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
stabilirea cuantumului brut al salariilor de bazd Ei altor drepturi pentru
funcpile publice qi funcliile contractuale din aparatul de splcialitate al
primarului comunei Buciumi, Judeful B acdu, pentru anur 202 r .

Prezentareamateialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri ra cuvant.

Nu s-a rnai inscris nirneni la cuvant.

ariilor



primarului Cornunei Buciumi. Judelul Bacdu" pentru anul 2021. In urma
votului (vot deschis) se constata aprobarea cu unanimiiate de voturi *O.nt*,,
a acestui proiect de botarare.

La pct.nr.7 al ordinii de zi-Diverse, dornnul presedinte solicita
inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali.

Nu s-a inscris nirneni la cuvant.
intrucdt ordinea de zi a fost epuizatd, domnul presedinte declar1

qedinf a inchis6, mulgumind p entru p articipare,
Drbpt penti*u care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

DE $EDII.ITA,
I GHEORGHE

Secretar
Intocmit,

-BILEI ELENA


