
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMIJNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 22 NOIEMBRIE 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.l46 din
16.11 .202I prin care s-a facut oonvocarea cu proiectul ordinir de zi pentru
astazi. Prezentarea subiectelor a fost frcutd de insasi dornnul orirnar"
respectiv:
1. Proiectul,de hotdrdre privind aprobarea cuantumului taxei speciaie de
salubrtzare pentru anul 2022-tni!iator, primarul comunei; Materiale
prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raporhrl
de specialitate;
2. Proiectul de hotir6re privind acordqrea mandatului special al
reprezentantului legal al Unitdlii Adrninistrativ-Teritoriale Comuna Buciurni
in AGA Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Bacdu, cu privire Ia
punctele inscrise pe ordinea de zi a qedinlei AGA A.D.LB. din data de
22.Il2021-iniltator, primarul comunei; Materiale'prezen:tate in sustinere:
referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;
3. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea numdrului qi cuantumului burselor
qcolare acordate elevilor care frecventeaz6" cursurile la $coala Gimnaziald
Comuna Buciumi, pentru semestrul r, anul qcolar 202r-2022 -iniliator,
primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare,
referatul de necesitate, raportul de speci alitate;
4. Proiectul de hotdrdre privind stabilireaimpozitelor qi taxelor locale pentru
anul Z}22-iniliator, primarul comunei; Materiale prezentate in susfinere:
referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;
5, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea contului de executie bugetara pe
trimestrul III, anul 202I al Comunei Buciurni -inifiator, primarul cornunei;
Materiale prezerftate in sus.tinere: referatul de rnotivare, referatul de
necesitate, raportul de specialitate;
6. Proiectul de hotdrdre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal
al Unitalii Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi pentru qedinfa
Adunarii Generale a Acgionarilor a S.C" Compania Regionald de Apa Bacdu
S.A. din 06.12.2021- inifrator, primarul comunei; Materiale prezentate in



sustinere: referatul de rnotivare, referatul de necesitate, raportul de

specialitate;

7, Proiectul de hotdr6re privind aprobarea rectificirii bugetului local al

Comunei Buciumi pe trimesfrul IV, anul2021 -iniliator, primarul cornunei;
Materiale prezentate ?n susfinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialttate;
8. Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali qi viceprimaruiui
cornunei,
9. Diverse. ' ,

doamna cons.Gliga Ileana pentru preluarea conducerii lucrdrilor qedinfei.

Aceasta supune la vot acest proieqt al ordinii de zi.. In urma acestei
ceduri nstata ca ectul ordinii de zi a f, votul

Inainte de intrarea in ordinea de zt,
deschis al domnilor consilieri" cu unanimitate de voturi "pentru".

comunel
ilieri daca sunt obiectiuni la contrn

verbal de la sedin la continutul
sului-verbal de sedinta. Se constatd aprobare deschis al

domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "pentnr" din partea acestora.

Doamna presedinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul
pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022.

Domnul primar prezintd materialul pregatitpentru acest subiect.
Dupa prezentare, sunt invitati dornnii consiliOri la cuvant.
Domnul consilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate

buget mentioneazd" ca, membrii Comisiei buget au fost de acord cu proiectui
de hotarare si au acordat aviz favorabtl.

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

aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. In
u unanimitate de voturi

"pentru" acest proiect de hotarare.
Doamna presedinte' invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.2 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
acordarea mandatului special aI reprezettantului legal aI {Jnitalii
Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi in AGA Asocia{rei de

Dezvoltare IntercomunitarS Bacdv, cu privire la punctele inscrise pe ordinea

de zi a qedinlei AGA A.D.LB. din data de 22.11.202I.
Prezentareamateialului este facvta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.



Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei
de specialitate juridicd precizeaza aa in uflna anaLizaii documentelor,
Comisia a fost de acord cu proiectul propus, acorddnd aviz favorabll.

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

istrativ-Teritoriale Comun
ttar6, Bacdu" cu privire la tele inscri ordinea

de zi a $edinlei-AGA A.D.I.B. din data de 22.1 1,2021. In unna votuiui (vot
cu unanimitate de voturi " " a acestui

proiect de hotarare.
Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.3 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
aprobarea numbrului qi cuantumului burselor gcolare acordate elevilor care
frecventeazd, cursurile la $coala Gimnaziald, Comuna Buciurni, pentru
semestrul I,- anul Ecolar 202I-2022.

Prezentareamateialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezerftare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilisr Moldoveanu-Ga$cu Rodica- preqedintele Comisiei

de specialitate buget In urma studierii materialului prezentat in sustinerea
proiectului de hotarare, Comisia a fost de acord ou propunerea si a acordat
aviz favorablL

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

tumului burselor elevil
rile la coala Girnnazi iumi

estrul I. anul olar 202 l.-2022. In vonlllll ( v
obarea cu n1m1

aa " a acestui proiect de hotarare.
In continuare, doamna pre$dinte-invita pe dornnul primar sa expuna

materialul pregatit pentru pct, nr.4 al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re
privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale penfiu anul2022.

Prezentareamateialului este facvta de domnul primar.
Dupa prezerrtare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Domnul consilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate

buget preaLzeaza ca in unna analizarli documentelor, Comisia a fost de acord
cu proiectul propus, acorddnd aviz favorabil.

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

stabilirea ir itelor si taxelor 1 2022.
nimitate de voturi " tru" a acestuideschis

proiect de hotarare.



Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr,5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrAre privind
aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III, anul 202I al

Comunei Buciumi.
Prezentarea materialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati dornnii consilieri la cuvant.
Domnul sonsilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate

buget menfioneazd, c6,, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat
aviz favorabll.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna mte- suoune rivind

ului de executie busetara tnmes

unanimitate de voturi "pentru" a acestui proiegt de hotarare.
Doamna presedinte- invita pe domnul prirnar sa expuna materialul

pregatit penJru pct. nr.6 al ordinii de zi- Proiectul de hothrdre privind
stabilirea mandatului reprezentantului legal aI UnitSlii Administrativ-
Teritoriale Comuna Buciumi pentru qedinla Adunirii Generale a

Aclronarilor a S.C. Compania Regionali de Apd Bacdu S.A. din 06.12.2421.
Prezentareamaterialului este facuta de $omnul prirnar.
Dupa prezenrare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei

de specialitate juridicd menTioneazd cd, Comisia a fost de acord cu

propuneraa si a acordat aviz fav orabtl.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrAre privind

stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitdfi Administrativ-
Teritoriale Comuna Buciumi pentru gedinla Adundrii Generale a

Actionarilor a S.C. Co ia Reqionald in 06.12.2021.

Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct, m.7 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind
uproburru rectiflcdrii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul lV,
anuI202I.

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

buget men{ioneazd cd, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat
avtz favorabil.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Comunei Buciumi. In urma votului (vot deschis) se constata aprobarea cu

In urma votului (vot deschis) se constata



Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind
rectificdrii bueetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV

imitate de voturi a acestut oror
Doamna presedinte- invita pe domnii consiglieri sa prezinte

Rapoartele anuale de activitate. S-a hotarat eu unanimitate de voturi
opsntru", ca acestea sa fie prezentate in doua exemplare secretarului generai
al comunet fara amai fi citite,

La pct,nr,9 a1,. ordinii de zi- Diverse, doamna presedinte solicitd
inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali.

Doamna consilier Corneanu Mariana- roaga prezentarea situatiei
ultirnelor lucrari effectuate in comuna.

Domnul priEar- precizeaza ea, lucrarile rnerg bine daca se refera la
alimentarea cv apa.In cee ace priveste canalizarea, s-a realizat extinderea pe
"Drumul Padurii" care este gata pana la "Boteanu". Aeum se realizeaza
ffaversarile s,pre Boteanu si Tepsant iar astazi incep traversarile la Scoala.
Mai sunt cateva racorduri de facut si daca mai este tim,pul favorabil si ii vor
ajunge banii va incepe si la "Botsanu". Toate acestea sunt cu referire la
investitia de extindere. La investitia princtpala trebuie facuta receptia la
tenninarea lucrarilor. Asteaptabani ca sa poatqtermina tot ce este inceput.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Intruc6t ordinea de zi a fost epvizatd,, doamna presedinte declard

Eedin{a inchisd, mulEumind p entru participare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,

INTE DE $EDINTA,
GL]GA ILEANA
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Secretar seneral -BILEI ELENA


