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PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Buciumi
din data de 23 februarie 2021

'

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.22 din 17.02.2021prin care s-a facut
convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru astazi, respectiv:
l.Proiectul de ho'tarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul
IV, anul 2}2}-initiator, primarul comunei;
2. Protectul de hotdrdre privind aprobarea executiei exercitiului bugetar pentru anul
2}2}-initiator, primarul comunei;
3. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea $ilizarti unei sume din excedentul bugetar
al anilor precedent, in cursul anului 2}2l-iniliator, primarul comunei.
4. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local ce se vor desfasura in anul2021 cu beneficiarii de ajutor social din Comuna
Buciumi -inifiator, primarul comunei;
5.Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune privind
incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome de pe raza Comunei
Buciumi pentru anul 2021- inifiator, primarul comunei ;
6. Proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea
autorrzatiei de construire-solicitant Olteanu Valentin din Comuna Buciumi. satul
Racauti ; Judetul B ac au- ini liator, primarul comune i ;
7. Diverse.
Dupa prezentarca proiectului ordinii de zi, domnul presedinte Ciubotaru Ioan
preia conducerea lucrarilor sedintei, conform regulamentului de organrzarc si
functionare.
Domnul presedinte Ciubotaru Ioan supune la vot acest proiect al ordinii de zi.
^
In urma acestei proceduri se constata ca proiectul ordinii de zi a fost aprobat prin
votul deschis al domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "pentru".
In continuare, este invitat primarul comunei pentru a expune materialul
pregatit pentru primul punct al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind aprobarea
contului de executie bugetara pe trimestrul IV, anul2020.
Domnul primar prezirrta materialul pregatit pentru acest subiect. Dupa
prezentare, domnul presedinte invita la cuvant.
Au luat cuvantul:

/

-doamna consilier Gliga Ileana-presedintele Comisiei de specialitate buget, care
mentioneaza Qa, in urma studierii materialelor, membrii Comisiei au fost de acord cu
proiectul de hotarare.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. Domnul presedinte supune la vot (vot
dechis) Proiectul de hotarare aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul
IV" anul 2020 In urma votului s a constatat ca proiectul de hotarare a fost
unanimitate de voturi "pentru".
Este invitat domnul primar pentru prezentarea materialelor pregatite pentru
subiectul nr.2 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrAre privind aprobarea executiei
exercitiului bugetar pentru anul 2020.
Dupa prezentare, sunt invitati la cuvant domnii consilieri.
Au luat cuvantul:
-doamna consilier Gliga Ileana-presedintele Comisiei de specialitate buget, care
mentioneaza Qa, in urma studierii materialelor, membrii Comisiei au fost de acord in
unanimitate cu proiectul de hotarare.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. Domnul presedinte supune la vot (vot
dechis) Proiectul de hotdrdre privind aprobarea aprobarea executiei exercitiului
bugetar Pentru anul 2020. In urma votului s-a constatat ca proiectul de hotarare a
fost aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
Este invitat domnul primar pentru prezentarea materialelor pregatite pentru
subiectul nr.3 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrAre privind aprobarea utilizarii unei
sume din excedentul bugetar al anilor precedent, in cursul anului 2021.
Dupa prezentare, sunt invitati la cuvant domnii consilieri.
Au luat cuvantul:
-doamna consilier Gliea Ileana-presedintele Comisiei de specialitate buget, care
mentioneaza ca, in urma studierii materialelor, membrii Comisiei au fost de acord in
unanimitate cu proiectul de hotarare.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. Domnul presedinte supune la vot (vot
dechis) Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul
bugetar al anilor precedent" in cursul anului 202L In urma votului s-a constat at ca
hotarare a fi
cu unanimitate de voturi "Dentru"
E,ste invitat domnul primar pentru prezentarea materialelor pregatite pentru
subiectul nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de
actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul202I cu beneficiarii de
ajutor social din Comuna Buciumi.
Dupa prezentare, sunt invitati la cuvant domnii consilieri.
Au luat cuvantul:
na consilier
veanu-Gascu R
intele Comisiei de specialitate
juridica, care mentioneaza ca, in urrna studierii materialelor, membrii Comisiei au
fost de acord in unanimitate bu proiectul de hotarare.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. Domnul presedinte supune la vot (vot
dechis) Proi
I de hotarare privind a
Planului de actiuni si I

interes local ce se vor desfasura in anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social din
Comuna Buciumi. In urma votului s-a constatat ca proiectul de hotarare a fost
aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
Este invitat domnul primar pentru prezerfi.arca materialelor pre$atite pentru
subiectul nr.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Local
de Actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome de pe
raza Comunei Buciumi pentru anul 202I.
Dupa prezentare, sunt invitati la cuvant domnii consilieri.
Au luat cuvanfirl:
-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica-presedintele Comisiei de specialitate
juridica, care mentioneaza ca, in urma studierii materialelor, membrii Comisiei au
fost de acord in unanimitate cu proiectul de hotarare.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. I)omnul presedinte supune la vot (vot
dechis) Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune privind
incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome de pe raza Comunei
Buciumi pentru anul 2021. In urma votului s-a constatat ca proiectul de hotarare a
fost aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
Este invitat domnul primar pentru prezerftarea materialelor pregatite pentru
subiectul nr.6 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la
plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.
' Dupa prezentare, sunt invitati la cuvant domnii consilieri.
Au luat cuvantul:
-doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica-presedintele Comisiei de specialitate
juridica, care mentioneaza ca, in urma studierii materialelor, membrii Comisiei au
fost de acord in unanimitate cu proiectul de hotarare, tinand seama si de faptul ca
este o situatie speciala.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant. Domnul presedinte supune la vot (Jot
dechis) Proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru
eliberarea autorizatiei de construire. In urma votului s-a constatat ca proiectul de
hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi "pentru".
La punctul nr.7 al ordinii de zi-Diverse, domnul-presedinte solicita inscrieri la
cuvant din partea domnilor consilieri.
Nu au fost inscrieri la cuvant.
Fiind epuizate subiectele de la ordinea de zi, domnul presedinte declara
sedinta inchisa, multumind pentru participare.
Drept pentru care s-a incheiatptqzentul proces-verbal.
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afisarea la sediul primariei a
procesului-verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local
din data de23 FEBRUARIE2O2I

Subsemnata Bilei Elena, secretar al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, in
conformitate cu prevederile art.138(17) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei
nr.5712019 privind Codul administrativ, am procedat astazi, data de mai sus la afisarea la
sediul Primaribi comunei Buciumi a copiei dupa procesul-verbal al sedintei ordinare din
data de 23 FEBRUARIE 2Q2l a Consiliului Local Buciumi,
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua) exemplare,
unul pentru dosarul de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu prooesul-verbal.
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