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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 28 iunie 202I

t
Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput'

acesta constata prezenla a 12 consilieri din 13 validati.Absenteaza nemotivat

doamna consilier Gliga lleana. Este prezenta televiziunea. Se prezinta apot

dispozitia primarului comunei nr.76 din 23.06.202t prin care s-a facut

eonvoearea cu proiectul ordinii de zi pentru astazi, prezenlare facuta de

insasi domnul viceprimar, respectiv:
1. Proiectul.de hotdrdre privind aprobarea aprobarea cotizaliei pentru anul

2021 Ia patrimoniul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Bacdu-
ADIB-ini pator, primarul comunei ;

2. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie bugetard pe

trimestrul I, anul 2021al Comunei Buciumi -iniliator, primarul comunei;
3, Proiectul de hotdr6re privind desemnarea reprezentantului U.A.T,Buciumi
in Adunarea Generald a Aclionarilor la S.C. Compania RegionalS de Apa
Bacdu S.A. -iniliator, primarul comunei;
4, Proiectul de hotdr6re privind aprobarea cotrzalr.et pentru anul 202I Ia

patrimonful,,Asociatriei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare
B acdu"- in iliator, primarul comunei ;

5. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea numdrului qi cuantumului burselor
qcolare acordate elevilor care frecventeazd cursurile la $coala Gimnaziald
Comuna Buciumi, pentru semestrul II, anul qcolar 2020-2021-iniliator,
primarul comunei;
6. Proiectul de hotdrdre privind stabilirea mandatplui pentru delegatul

reprezentantului legal al Unitd{ii Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi
pentru qedinple Adunarii Generale a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard Bacdu Ei pentru qedinla Adunarii Generale a Acgionarilor a

S.C, Compania RegionalS de Apa Bacdu S.A. din 28.06,2021-int\iator,
primarul comunei;
7. Diverse.

Du lui ordinii de zi" do invitd
doamna cons.Corneanu Mariana pentru preluarea conducerii lucrdrilor
qedinlei. Aceasta supune la vot acest proiect al ordinii de zi. in urma acestei

deschis al domnilor consilieri. cu unanimit?te de voturi "pe,ntru".
votul
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Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretarul general al comunei

intreabd pe domnii consilieri daca sunt obiectiuni la continutul procesului-

verbal Nu sunt iectiuni la conti
I de sedi area or1fl his al

ilieri. cu unani ntru" din oart
Doamna presedinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul

pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
aprobarea aprobarca cottzalter pentru anul2021 la patrimoniul Asocia{iei de

D ezv oltare Intersomugitard B acdu-ADIB.
Domnul primar prezintdmaterialul pregatit pentru acest subiect.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Domnul consilier Ciubotaru Ioan-secretarul Comisiei de specialitate

buget menlioneazd ca, in unna analizei documentelor, Comisia buget a fost

de acord si a bcordat aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna prese_dinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privrrd

2rl tnm
Dezvoltare In u-ADIB. In I vot deschi

constata rnitate de voturi '( )) st orolect

hotarare,
Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.2 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea contului de execu{ie bugetard pe trimestrul I, anul 2021 al

Cornunei Buciumi,
Prezentareamateialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Domnul consilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate

buget precrzeaza aa rn uflna analizarri documentelor, Comisia a fost de

acord cu proiectul propus, acordand aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot

lui de exec 2A2l altrirnestrul
Comunei Bu i. In urma votului (v onstata u

unanirnitate de voturi "oentru" a acestui
Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr,3 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
desemnarea reprezentantului U.A.T.Buciumi in Adunarea Generald a

Aclionarilor la S.C. Compania Regionald de Apd Bacdu S,A. .

Prezentareamaterialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezerfiare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- preEedintele Comisiei

de specialitate juridica mentioneazd e&, in unna studierii materialului
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prezeflIat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia juridica a fost de

acord cu propunerea si a acordat aviz favorabil
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

reorezentantului mi in Adun
ma In
a voturi '

acestui proiect de hotarare.
Doamna

pregatit pentru pct. nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de

aprobarea cotizaltet pentru anul 2021 la patrimoniul
D ezv oltwe Intercomunitard pentru S alubrizare B acdu".

Prezentarea materialului este facvta de domnul primar.
Dupa piezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Domnul consilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate

buget mentieneaza ea, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

proiectului de hotarare, Comisia buget a fost de acord si a acordat avrz

favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

1 0entru an rimoniul
voltare Sal v

n itate de v a acestui

Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea numdrului qi cuantumului burselor Ecolare acordate elevilor care

fuecventeazl, cursurile la $coala Gimnaziald Comuna Buciumi, pentru

semestrul II, anul qcolar 2020'202L
Prezentareamaterialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri lp cuvant'
Doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- presedintele Comisiei

de specialitate juridica mentioneaza e&, in unna studierii materialului
prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia juridica a fost de

acord si a acordat aviz favorabil,
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

rului si i burselor col e elevil

hotirdre privind
,,Asocialiei de

iatiei de

hotarare.
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Doamn-a presedinte- invita pe domnul primar sa expuna rnaterialul
pregatit pentru pcl nr.6 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrare privind
stabilirea mandatului pentru delegatul reprezentantului legal aI Unitdpi
Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi pentru Eedinple Adundrii
Generale a Asociafiei de Dezvoltare IntercomunttardBacdu Ei pentru qedinfa

Adundrii Generale a Acgionarilor a S.C. Compania Regionalh de Apd Bacdu

S,A. din 28.06.202L
Prezerrtareamaterralului este facvta de domnul primar.
Dupa prgzentaren sunt invitai domnii consilien la cuvant.

Doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- presedintele Comisiei
de specialitate juridica mentioneaza ea, in unna studierii materialului
prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia juridica a fost de

acord si a acordat aviz favorabil.
Nu s'amai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

ilirea ndatului antului

le a Asociatie Intercomunitard,
ale a Ac ionald
202I. In urma votu ata a

unanimitate de vofuri "pentru" a acestui proiect de hotarare.

La pct.w.1 al ordinii de zi-Diverse, doamna presedinte solicitd
inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali,

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

qedinf a inchi s 6, mulgumind p entru participare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

DE $EDINTA,
U MARIANA
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SecreilFeeneral -B ILEI ELENA


