
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 19 OCTOMBRIE 2021

Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei, Pentru inceput

acesta constata prezerrta a 12 consilien din 13 validati. Absenteazd

nemotivat doamna consilier Alexandru Alina. Este prezenta televiziunea. Se

prezinta apoi dispozil'japnmarului comunei nr.I27 din 13.10,2A21 prin care

s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru astazi. Prezentatea

subiectelor a fost fbcutd de insasi domnul primar, rdspectiv;

l.Proiectul de hotdrAre privind desemnarea reprezerfiantului Consiliului

Local Buciumi, in Comisia de evaluare qi asigurare a calrtdqii educaliei la

$ coala GimnazialS Comuna Buciumi-iniliator, primarul comunei. Materiale

prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul

de specialitate; ')

2.Proiectul de hotdrdre privind stabilirea mandatului reprezentantului legaI aI

Unitalii Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi pentru qedinla Adunirii
Generale a Ac{ionarilor a S.C. Companra Regionalb de Apa Bacdu S'A. din

03.11.2021-iniltator, primarul oomunei. Materiale.prezentate in suslinere:

referatul de motivare, referatul de necesttate, raportul de specialitate;

3.Proieetul de hotdr6re privind aptobarea modificdrii Anexei X
(Regulamentul serviciului de alimentare cu apd qi de canahzare) la

Contractul de dele gare a gestiunii serviciului de alimentare cu apA qi de

canalizare nr.55612006129.I1.201O-inijiator, primarul comunei. Materiale

prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul

de specialitate;
4.Proiectul de hotdrdre privind aprobarea qi completarea prefurilor/tarifelor
pentru unele servicii publice de alimentare cu apd Ei de canalizare-iniliator.
primarul comunei. Materiale prezentate in susfinere: referatul de mdtivare,
referatul de necesitate, raportul de specialrtate;
5.Proiectul de hotdrdre privind aprobarea numdrului de echipamente de

colectare a deqeurilor municipale (pubele) qi a formatului Contractului de

asociere cu Judegul Bacdu penffu extinderea capacitdlii de colectare a

deqeurilor municipale din U.A.T Buciumi-inifiator, primarul comunei.

Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate ;



6.Proiectul de hot6rdre privind aprobarea modificdrii statului de funcfii gi

organigramei pentru aparatvlde specialitate al primarului Comunei Buciurni,

Judeful Bacdu-inifiator, primarul comunei. Materiale prezentate in susfinere:

referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;
T.Proiectul de hotarAre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

actuahza\i qi a devizului general actualizal conform OUG rv.I512021 pentru

obiectivul de investitie "Extindere relea de alimentare cu apd in satele

Buciumi qi Rdcdufi, Comuna Buciumi, Judelul Bacdu"-iniliator, prirnarul

comunei. Materiale pgezentate in susginere: referatul de motivare, referatul

de necesitate, raportul de specialttate;
8.Proiectul de hotardre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

actvahzali qi a devizului general actualizat conform OUG nr.I512021 pentru

obiectivul de investitie "Extindere re\ea'de canalizare in satele Buciumi Ei

Rdcdufi, Comuna Buciumi, Judeful Bacdu"-inifiator, primarul comunei'

Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
g.Proiect de hotdrdre privind aprobarea cererii de finanlare qi a devizului

general estimativ pentru obiectivul de investigii "Modemizare prin asfaltare

drumuri de interes local in Comuna Buciumi, Judeful Bacdu"-inifiator,
primarul comunei. Materiale prezentate in sus{inere: referatul de motivare,

referatul de necesitate, rapottul de speciahtate;
l0.Proiect de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al

Comunei Buciumi pe trimestrul IV, anul 2021-inifiator, primarul cornunei.

Materiale prezentate in susfinere: referatul de'motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
I l. Diverse.

iectului zi. dom ar invitd

cons,Gliga Ileana pentru preluarea conducerii lucrbrilor qedinlei.doamna
Aceasta la vot iect al ordinii In urma acestet

chis 1m1

Inainte de intrarea in ordinea de zi, secre

intreaba pe domnii consilieri daca sunt obiectiuni la continutul procesului-

ioard". Nu sunt iectiuni
rocesului- de sedinta. nstat6 is al

ornnilor cons i. cu unanirnitate de voturi "pentru'l din paftea ac

resedinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul

pregatit pentru pct, nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

desemnar aa reprezentantului Consiliului Local Buciumi, in Comisia de

evaluare Ei asigurare a cahtdlii educaliei la $coala Grmnaziald Comuna

Buciumi.
Domnul primar prezirtdmaterialul pregatit pentru acest subiect.



Dupa prezerftare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei

de specialitate juridicd menli oneazd ca, avlndin vedere cd doamna consilier

s-a implicat active qi in alte activitdli atunci sdnd i s-au solicitat qi in unna

anahzei documentelor, Comisia buget a fost de acord cu nominahzatea d-nei

Corneanu si a aoordat avtz favorabil proiectului de hotdrdre.

Doamna consilier Corneanu Mariana- aprecrazd faptul cd iniliatorul
s-a gdndit la d6nsa Ei crede cd poate face fa!6 acestei sarcini, cu atdtmai mult
cu cfit un membru PN! a fost nominalizat la qcoald sd facd parte din aceastd

Comisie.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

de

n

Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind
onsiliului luml. 1n

ii educatrei la imnaztal
Buciu votului (vot constata a u unan

de voturi "pentru" acest proiect de hotarare.

Doamna presedinte- invita pe dornnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.Z al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

stabilirea mandatului reprezentantului legal aI Unitdlii Administrativ-
Teritoriale Comuna Buciumi pentru qe$inla Adundrii Generale a

Acgionarilor a S.C. Compania Regionald de Apd Bacdu S.A. din 03.1 I .2021.

Prezentarea materialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

ldoveanu' dintele Comisiei

de specialitate juridica prearzeaza aa in unna anahzarti documentelor,

Comisia a fost de acord cu proiectul propus, acorddnd aviz favorabil.

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

bilirea lre il 1 al Unitatii Admini
B

om

Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna mat'erialul

pregatit penfru pcl nr.3 a! ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind

aprobarea modificdrii Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu

apa qi de canali zare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

alimentare cu apd qi de canalrzare nr.556120A6129 '1 1.2010 .

Prezentareamateialului este facuta de dornnul prirnar'
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant,

Doamna consilier Moldoveanu-Gaqcu Rodica- preEedintele Comisiei

de specialitate buget in u.ma studierii materialului prezentat in sustinerea

votului



proioctului de hotarare, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordal

aviz favorabtl.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

r
Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre Privind

I iciuiui de alirea modificdrii
Iizare de del 1 SETV ide

alim i de canali s5612006129.r1. . In urma V i

V se co de voturi ' n
,ra

in continuare, doamna preEdinte-invita pe domnul primar sa expuna

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

privind aprobarea qi completarea prelurilor/tarifelor pentru unele servicii
publice de alimentare cu apd qi de canalizwe.

Prezentarea materialului este facvta de domnul primar'
Dupa prezerftare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Domnul consilier Ciubotaru Ioan- secretarul Comisiei de specialitate

buget precizeaza ca inunna anahzarrr documentelor, Cemisia a fost de acord

cu proiectul propus, acorddnd aviz favorabtl.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant,
Doamna presedinte-supune la vot P;roiectul de hotdr6re privind

letarea ifelor ervlcll ice de

acestui proiect de hotarare.
In continuare,

Doamna
pregatit pentru pct. nr,5 al ordinii
aprobarea numdrului de echipamente
(pubele) qi a formatului Contractului

de zi-Proiectul de hotdrdre privind
de colectare a deqeurilor municipale
de asociere cu Judetul Bacdu pentru

extinderea capacitdlii de colectare a deqeurilor municipale din U.A'T
Buciumi.

Prezentareamaterialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei de

specialitate juridica men{ioneazd cd, Comisia a fost de acord cu propunerea

si a acord at aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Doamna presedinte- supune la vot Proi
numaru mente
iafi atului lui de asoci

extinderea ii de colect rilor m din U.A.T
iumi. In unna vot deschis

de mun1cl

de voturi "penffu" a acestui proiect de hotarare'
ro nimita



Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. nr.6 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea modificbrii statului de func1ii qi organigramei pentru aparatul de

specialitate al primarului Comunei Buciumi, Judeful Bacdu.

Prezentareamaterralului este facuta de domnul primar'
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

ilier Moldoveanu-Gascu Rodica-presedinteintelo Cornisiei deIJ U aIIIIIa LiUlIS lllEl MUILIU V ViXIT tl- \J aaP U tr r\W\I v4-yr w9w \uuLwrw v vrul

specialitate juridicd menlioneazd cd, Comisia a fost de acord ou propunerea

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

ii statului
ecialitate al lui Comunei B I Bacdu votului

eschis) se rea de votwi " ,ra

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

pregatit pentru pct. nr.7 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind

aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualiza\r qi a devizului general

actualizat conform OUG nr.I512021 pentru obiectivul de investitie

"Extindere relea de alimentare cu apdin satelg Buciumi qi Ricaup, Comuna

Buciumi, Judegl Bacdu".
Prezentarea materialului este facuta de domnul prtmar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
domnul pnmar.

Domnul consilier Ciubotaru Ioan-sesretarul Comisiei de

buget menjioneazd c6, Comisia a fost de acord cu propunerea

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

specialitate
si a acordat

a

Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind
torilor tehnico -
)nn OUG nr.l

mici actuali izului
actualizat n obiec investi
llTl,,r.i ln sa Racd

Buciumi u"-. In V desc

barea cu un
t) iect deV n

Doan"rna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna mat"erialul

pregatit pentru pct. nr.B al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizali qi a devizului general

actuahzat conform OUG nr.1512021 pentru obiectivul de investitie

"Extindere re{ea de canalizare in satele Buciumi qi R6cbufi, Comuna

Buciumi, Judetul Bacdu".
Prezentarea materialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.



Domnul consilier Ciubotaru Ioan-secretarul
buget menlioneazd c6, Comisia a fost de acord cu

aviz favorabtl.
Nu s-a rnai inscris nimeni la cuvant.

Comisiei de specialitate
propunerea si a acordat

Doamna presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind
indicatorilor te ici actuali izului

actualizat conform OUG nr.15/2021 pentru obiectivul de investitie

"Extindere retea de in satele
I

robarea cu una iect de

Doamna presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul
pregatit pentru pct. rr.9 al ordinii de zi- Proiect de hotdrAre privind
aprobarea cererii de finanjare qi a devizului general estimativ pentru

obiectivul de investilii "Modemrzare prin asfaltare drumuri de interes local

in Comuna Buciumi, Judeful Bacdu".
Prezenlarea materialului este facvta de domnul primar.
Dupa prezerfiare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'
Domnul consilier Ciubotaru Ioan-secretarul Comisiei de specialitate

buget menlione azd c6, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat

aviz favorabil. t'
Doamna consilier Corneanu Mariana-proiectul era, devtzul era, era

pdcat sd nu incercdm sd oblinem qi noi ceva dacd existd bazflegald.
Domnul primar- face precizatea cd aguln trei ant a avut o

documentafe de asfaltare in toatd comuna, a cdzut programul de investifii, qi

acum prin actualul program Anghel Salygni, se incearcd sd se prindd nigte

bani s6 se continue cu asfaltarea. Se va incerca cu 5 km acum, poate vom

avea norocul sd-i pnndem pe satul Buciumi, (cdteva drumuri care sd uneascd

bisericile cu drumul comunal).
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Doamna presedinte- supune la vot Proiect de hotdrdre privind

de devi ntru

obiectivul de "Moderni re drum
rnuna Buciu I

il ttu In lui (vo hi
de voturi " " a acestobarea cu

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

pregatit pentru pct. nr.10 al ordinii de zi- Proiect de hotdr6re privind

aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV,
anul 2021.

Prezentareamatenalului este facvta de dorrlnul primar'

Dupa prezerttare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

V

SE

de



Domnul consilier Ciubotaru IQan:secretarul Comisiei de specialitate

buget menJione azd cd, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat

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

obarea rectificdrii lui local Buciumi IIV
| 2021. In i (vot deschi cu

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

La pct.nr.l 1 af ordinii de zi- Diverse, doamna presedinte solicitd

inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali.
Nu s-a inscris nimeni la cuvant.
lntrucdt ordinea de zi a fost epuizatd, doamna presedinte declard

Drept pentru eare s'a incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $E9I

qedin{a inchis6, mulpmind pentru participare.

Cons.GLIGA ILEANA
\lA-L

intocmit,
Secretar general -EILEI ELENA

t.nAt)

ffituL


