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PROCES .VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a consiliului local Buciumi

din data de 30 SEPTEMBRIE 2021
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Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput
acesta constata prezenta a 11 consilien din 13 validati. Absenteazd
nemotivat domnul consilier Brdnici Gheorghe qi domnul consilier Denciu
Ion. Este prezenta televiziunea. Se prezinta apoi dispozitia primarului
comunei w'.I12 din 24.09.2021 prin care s-a facut convocarea cu proiectul
ordinii de zi pentru astazi. Prezentarea subiectelor a fost fbcirtd de insasi
domnul primar,respectiv: 

..:
L Proiectul de hotdrdre privind primirea UAT Bereqti Bistri{a in calitate cie

membru la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard Bacdu - ADIB qi
modificarea Actului Constitutiv qi a Statului acesteia -iniliator, primarul
comunei; Materiale prezentate in susginere: referatul de motivare, referatul
de necesitate, raportul de speci alitate;
2. Proiectul de hotdr6re privind desernnarea a doi reprezentanli ar Consiliului
Local Buciumi, ca mernbri in Consiliul de adrninistra\ie al $colii Gimnaziale
Comuna Buciurni -iniliator, primarul comunei; Materiale prezentate in
sus{inere; referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de
specialitate;
3. Proiectul de hotdrAre privind aprobarea implementdrii proiectului
,,Achizilionarea de costutne populare pentru Cdminul Cultural din satul
Buciumi, Comuna Buciumi, JudeEul Bacdu"-ini\iator, primarul comunei;
Materiale prezentate in sustinere: referatul de motivare, referatul de
necesitate, raportul de specialitate;
4. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al
Comunei Buciurri pe trimestrul III, anul2}2l-iniliator, primarul oomunei;
Materiale prezentate in sustinere: referatul de motivare, refer'atul de
necesitate, raportul de specialitate;
5. Proiectul de hotdrAre privind aprobarea solicitdrii prelungirii scrisorii de
garanlie nr.IG183300110 din partea Fondului de Garantare a Creditului
Rural - IFN S,A. pentru proiectul "infiinlare releade alimentare cu apd, relea
de canalizare qi stafie de epurare, in Comuna Buciumi, Jud. Bac6u"-iniliator,
primarul comunei; Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare,
referatul de necesitale, raportul de specialitate;



6, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
actualizali qi a devizului general actvalizat conform OUG rv.9312021 pentru
obiectivul de investitie "Extindere re{ea de alimentare cu apd in satele
Buciumi qi Racdufi, Comuna Buciumi, Judeful Bacdu"-iniliator, primarul
comunei; Materiale prezentate in susqinere: referatul de motivare, referatul
de necesitate, raportul de specialitate;
7, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
actualiza\i qi a devizului general actualizat conform OUG nr,9312021 pentru
obiectivul de inyestitie "Extindere relea de canalizare in satele Buciumi qi
Rdciufi, Comuna Buciumi, Judeful Bacdu"-iniliator, primarul comunei;
Materiale prezentate in susginere: referatul de motivare, referatul de
necesitate, raportul de special itate;
8, Diverse.
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desemnarea a doi reprezerfianp, ai Consiliului Local Buciumi, ca rnembri in
Consiliul de administralie al $colii Gtmnaziale Comuna Buciurni.

Prczentarea materialului este facrfia de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Moldoveanu-Gagcu Rodica-preqedintele Comisiei

de specialitate juridicb precizeaza aa in unna analizani documentelor,
Comisia a fost de acord cu proiectul propus, respectiv, cu cele doud persoane

propuse, acordand aviz favorabil.
Nu s-a mai inqcris nimeni la cuvant.
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Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna rnaterialul
pregatrt penfru pct. nr.3 al ordinii de zi- Proiectul'de" hotdrdre privind
aprobarea implementdrii proiectului ,,Achizilionarea de c'osturne populare
pentru Cdminul Cultural din satul Buciumi, Comuna Buciumi, Judeful
Bacdu".

Prezentareamaterialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica- preqedintele Comisiei

de specialitate buget iqi exprimd mulpmirea pentru achizilionarea
costumelor populare care vor fi foa$e utile pentru rcalizarea activitdflor
extraqcolare qi este foarte incdntatd, In unna studierii materialului prezentat
in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia a fost de acord cu propunerea
si a acordat aviz favorabil.

' Domnul consilier Matias Florian- consider c5 acest proiect de hotdrdre

este foarte binevenit. Considerd cd astfel se pdstreazd tradilia populard locald
qi a poporului roman. Este de acord cu proiectul de hotir6re.

Nu s'a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hot6rdre privind
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In continuare, doamna preEdinte-invita pe domnul primar sa expuna

materialul pregatrt pentru pct. nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre

privind aprobarea rectificdrii bugetului local aI Comunei Buciumi pe

trimestrul III. anul 202L
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Dupa prezentarc, sunt invitati domnii consilieri la cuvant,
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Dornnul consilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate
buget precizeaza cain unna analizarii 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 Proiectul de hotdrdre Eivind

aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul III.
anul 202I. In u votului ft

Doamna preseodints: invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea solicitdrii prelungirii scrisorii de garanlie nr.IG183300110 din
parlea Fondului de Garantare a Creditului Rural ' IFN S.A. pentru proiectul
"Infiintare relea de alimentare cu apd, relea de canalizare qi stalie de epurare,
in Comuna Buciumi, Jud. Bacdu".

Prezentareamaterialului este facvta de domnul primai.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la'cuVant.
Domnul consilier Ciubotaru Ioan-secretarul Comisiei de specialitate

buget menlioneazd, cd, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat
aviz favorabtl.

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

ie nr.IGl83300110 di
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in Comuna Buciumi. Jud. Bacdu", In urma votului (.vot deschis) se constata
aprobarea cu unanimitate de voturi "pentru" a acestui proiect de hotarare.

Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.6 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizali qi a devizului general
actualizat conform OUG nr.9312021 pentru obiectivul de investitie
"Extindere re[ea de alimentare cu apd in satele Buciupi qi Rdcdufi, Comuna
Buciumi, Judeful Bac6u".

Prezentarea materialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezerfiare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Domqul consil.ier Ciubotaru Ioan-secretarul Comisiei de specialitate

buget menlioneazd cd, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat
avtz favorabil'

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

lizati si a devi
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Buciumi" Judeful Bacdu"-. In urma votului (vot deschis) . se constata
aprobarea cu unanimitate de voturi "pentru" a acestui proiect de hotarare,

Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.7 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizali qi a devizului general
actualizat conform OUG nr.9312021 pentru obiectivul de investitie
"Extindere relea de canalizare in satele Buciumi qi Rdcdufi, Comuna
Buciumi, Judeful Bacdu".

Prazentarea mBterialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Domnul consilier Ciubotaru Ioan-secretarul Comisiei de specialitate

buget menlioneazd, cd, Cornisia a fost de acord ou propunerea si a acordat
aviz favorabrl"

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

aprobarea iudicatorilor tehnico - economici actualizati "$i a 4evizului general
actualizat conform OUG nr.93l2021 pentru obiectiviil de investitie
"Extindere relea de canalizare in satele Buciumi $i Rdcduli" Comuna
Buciumi. Judeful Bacdu"". In urma votului (vot deschis) se constata
aprobarea cu unanimitate de voturi "penfru" a acestui proiect de hotarare.

La pct.nr.8 aI 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 epurzatl, doamna presedinte declard

qedinJa inchisd, mulpmind pentru parficipare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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