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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 31 martie 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.43 din

25.03.2021 prin care s-a facut eonvoearea cu proiectul ordinii de zi pentru

astazi,prezeriare facuta de insasi domnul viceprimar, respectiv:
1, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului privind modul de

utllizare al microbuzului de transport Ecolar al Consiliului Local Buciumi,
judegul B acdu'ini liator, primarul comunei ;

2. Proiectul de hotarare privind aprobarea Contractului de asociere privind
frnantarea activttatit de protectie de tip residentral aI persoanei cu handicap

pentru anul202f inigiator, primarul comunei;
3. Proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii unui imobil

aflatindomeniul public al comunei Buciumi- iniliator, primarul comunei;

4. Proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului "Dotare, mobilare

Centru Integrat Comunitar in Comuna Buciumi, Judetul Bacau" si a

cheltuielilor aferente acestui proiect- iniliator, primarul comunei;
5. Diverse.

roiectulu n de zi- domnul orimar invitd
domnul cons.Ciubot4ru Ioan pentru preluarea conducerii lucrdrilor qedinfei.

Acesta ne la vot acest oroi inii de zi.In
I ordinii de his al

domnilor consilieri. cq unanimitate de voturi "pentru"-
Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretarul general..al comunei

intreabd contrnutu lui-
lde Nu sunt f, iectiuni la

lde votul de

domnilor coEsilieri" cu unanirnitate de voturi "pentru" din partep acestora.

DomnUl_pfe_qgdl4lg:invitd pe domnul primar sa expund materialul
pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de

transport qcolar al Consiliului Local Buciumi, judeful Bacdu.

Domnul primar prezintdmaterialul pregatit pentru acest subiect.

Dupa prezerttare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant,



t\71
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Doamna consilier Moldoveanp-Ga$cu Rodica-preEedintele Comtsrer

de specialitate juridica menlioneazd ea, microbuzul scolar este foarte

important in transportul elevilor dar si in activitatile extrascolare iar in uffna
studierii materialului prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia
juridicb a constatat aa se impune aprobarea acestuia Ei membrii au acordat

avtz favorabil
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant,

lui
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

v1n lui de

va{r lar Buciumi ln I

chis se con unanlmltate
proiect de hotarare.

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentiu pct. r:r'.2 aI ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind
aprobarea Contractului de asociere privind frnantarea aci'jvrtatii de protective

de tip residential al persoanei cu handicap pentru anul202I '

Prezentarea materialului este facvta de domnul primar'
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'
Doamna consilier Moldoveanu-Gaqcu Rodica- presedintele Comisiei

de specialitate juridicd mentioneaza ea, DGASPC Bacau solicita anual

aprobarea unui proiect prin care sa se stabileasca costul pentru persoanele cu

handicap aflrte in institutii, In urma studierii materialului prezentat in
sustinerea proiectului de hotarare, membrii Comisiei juridtcd au fost de

acord qi au acordat aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proieqtul de hotarare privind

roba i de asociere privi activitatii
to residenti i cu handi 202L In votului

tru"
acestui proie.ct de hotarare.

Domnul presedinte- invita pe domnul primar-sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.3 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind
aprobarea schimbarii denumirii unui imobil aflat in domeniul public al

comunei Buciumi.
Prezentareamaterialului este faarta de domnul primar.

Dupa prezerfiare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Gliga Ileana- preEedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneazd ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

proiectului de hotarare, Comisia buget a acordat aviz favorabil pentru

schimbarea denumirii,
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

imitate



Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotarare privind

w

himbarii denumirii unui imobil iul oublic al

comunei Buciumi, In urma votului (vot deschis) se constata aprobarea cu

unanimitate de voturi "pentru" a acestui proiect de hotarare.
Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind
aprobarea Proiecfului "Dotare, mobilare Centru Integrat Comunitar in
Comuna Buciumi, Judetul Bacau" si a cheltuielilor aferente acestui proiect.

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

buget mentioneaza ea, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea
proiectului de hotarare, Comisia buget a fost de acord si a acordat aviz
favorabil.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul pfesedinte- supune la vot Proiectul de hotarare privind

Comuna Buciumi. Judetul Bacau" si a cheltuielilor aferente acestui proiect,
In urma votului (vot deschis) se constata aprobarea cu unanimitate de voturi
"pqntru" a acestui proiect de hotarare,

La pct,nr.5 al ordinii de zi-Diverse, domnul presedinte solicitb
inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali.

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

qedinla inchis6, mulgumind pentru participare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Cons.CIUBOTARU IOAN
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S ecretar geq?;+\-B ILEI ELENA
intocmit,


