
bo

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES .VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 26 august 2A2I
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Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei' Penffu inceput

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

televiziunea. Se prezinta apot dispozitia primarului comuner nr'I02 din

26.08,2021 prin .ur. ,-u facut .orr,rotut.a cu proiectul ordinii de zi pentru

astazi, Domnirl primar- precizeazd cd ordinea de zi aqa auql a foll.stabilita

p.i" Ulrp*rqn; p"tr*-lui, respectiv in invitaliile transmise consilierilor, a

fost suplimentatd in regim de urgen!6 cu incd un subiect, eare a fost studiat

in Eedinlele pe comisii qi deci poate face obiectul analiijzei in aceast6

qedinld. Preientarea subiectelor a fost frcutd de insasi domnul primar'

respectiv:
1. Proiectul de hot6r6re privind aprobarea Planului anual de acgiune privind

serviciile sociale aoordate in anul 2021 -iniliator, primarul comunei;

Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
2.Proiectul de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de OrganTzate sr

Functionare pentru Compartimintul de Asistenta Sociala din cadrul

aparatului de special ttate al Primarului comunei Buciumi-iniliator, primarul

comunei; Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul

de n'ecesitate, raporful de specialttate;

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

trimesfful Il, anul 202I al Comunei Buciumi -iniliator, primarul comunei;

Materiale prezentate in suslinere: referatul de r*rotivare, referatul de

necesitate, raportul de speciall,.Iate

4. Proiectul de hot6r6rl privind aprobareamodificarii Hot6r6rii consiliului

Local Buciumi nr.16 din 31 martie 202I referitoare la aprobarea Proiectului

,,Dotafe, mobilare Centru Integrat Comunitar in Comuna Buciumi, Judeful

Bacdu" Ei a cheltuielilor aferente acestui proiect-iniliator, primarul comunei;

Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialttate;
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proseduri se constata ca proiectul ordinii de zi a fost aprobat prin votul

deschis al domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "pentru"'

Inainte de inffarea in ordinea de zi, secretarul general al comunei
lui-

pregatit p*tt" p.t-1.1 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

uprlUurru planuiui anual de acfiune privind serviciile sociale acordate in

anul 202L
Domnul primar prezintdmaterialul pregatit pentru acest subiect'

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preEedintele Comisiei

de,p..@n!ioneazdca,inurmaana|izeidooumente1or,
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 hotdrdre privind
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Prezerftareamatenalului este facuta de domnul primar'
' Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei

de,p@eQIzeaZacainunnaana|tzaiidocumentelor,
Comisia a fost de acord cu proiectul propus, acordand" avrz favorabt'l'
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pregatrt penfru Pct' nr.3 al ordinii
primar sa expuna materialul

Proiectul de hot[r6re Privind
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uprlUur*u contuiui de execulie bugetard pe ffimestrul II, anul 202I al

Comunei Buciumr'
Prezentareamaterialului este facvta de domnul primar'

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
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Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Doamna consilier Gliga Ileana- preqedintele Comisiei de specialitate

buget mentione azd ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

prJiectului de hotarare, Comisia a fost de acord cu pfopunerea si a acordat

aviz favorabil,
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hot6r6re privind
III tal

C Buciumi. I tala

unanimi votu hot

Doamna presedinte-inainte de a invita pe domnul primar pentru

expunerea -ut"riul,rlui pregdtit Ia pcL4 al ordinii de zi, informeazd in

legatura cu investiliile pe caie le avem de fbcut, cd au fost ieri adoptate niqte

notarari ale Guvernului care ar putea sd ne ajute. Doamna pfeqedinte prezintd

ordonanla de urgenld care va permite suplimentarea sumelor pentru proiecte

la investifiile. incepute qi spear cd ne vom incadra qi noi in aceste prevederi'

De asemenea, o altA otdottanld cu privire la achrziltile publice qi. care va

permite simplificarea acestui pfocess. Deci, pentru domnul prlmaf, se

adreseaz| cd ar putea da qi un raspuns in sensul acesta.

Domnul primar-raspunde domnei preqedinte cu intrebarca "Stiti ce a

zis orbul?; -Sa vedem."
in continuare, doamna preqdinte-invita pe domnul pnmar sa expgna

materialul pregattt pentru pct. nr.4 al ordinii de zr- Proiectul de hotdrare

privind. apiobar"amodificirii Hotdrdrii Consiliului Local Buciumi nr.16 din

31 martie 202I referitoare la aprobarea Proiectului ,,Dotare, mobilare Centru

Integrat Comgnitar in Comuna Buciumi, Judeful Bacdu" qi a cheltuielilor

aferente acestui Proiect'' Prezenlarea materialului este facuta de domnul primar'

Dupa prezerftare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Gliga Ileana-pregedintele Comisiei de specialitate

buget pooi"uru * i" "t- 
a anayzarii documentelor, Comisia a fost de acord

cu proiectul propus, acordand aviz favorabil'
Nu s-a rnai inscris nitneni la cuvant'

Doamna presedinte-supune la vot Proiectul de hotdr6re iirivind'
rea modificarii Hot6r6rii consiliului Local Buciumi 16 din 31
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La pct'nr'5 aI ordinii de zi-Diverse' doamna

inscrierilacuvantdinparteaconsilierilorlocali'

presedinte solicitd

Nu s-a inscris nimeni la cuvant'

intruc6t ordinea de zi a fost eputzat6,, doamna presedinte declard

qedinla inchis6, mulpmind p?"ty participare'
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incheiat prezentul proces-verbal'
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