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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 15 decembrie 2021

Sedinta de astazi, este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput

acesta constata prezenla a 13 consilieri din 13 validati. Este ptezenta

televiziunea. Se prezirrta apoi dispozitia primarului comunei nr.156 din 2

decembrie 202I prin 
"ut. 

s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi

pentru astazi, prezerfiare facuta de insasi domnul primar, respectiv:

l.Proiectul de hotdr6re privind aprobarea participarii Comunei Buciumi la

Programul puvind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat

p.tUtir cu investitia "Modsrni zarea sistemului de iluminat public prin

cresterea efcientei energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna

Bileiurnidi n Judeful B ac a u" - in rliator, prim arul c omunei ;

2.proiectui-de-hotdrdre privind necesitatea si oportunitatea rcaltzaii

obiectivului de *-Vu'ttltip ,,"Modernrzarea sistemului de iluminat public prin
- -\.1,1..-'. 11:- :-^

cresterea efcientei rn.]pix{.* a infrastructurii de iluminat public in Comuna

Buciurni din Judetul Bacau\ifiator, primarul comunei;

3.proiectul de hotdrdre privi}St. aprobarea rectificari bugetului local al

Comunei Buciumi, pe trimestrul IV,auul 2}2l'initiator, primatul comunet;

4,proiectul de hotaiare privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli

pentru trimestrul IY, inul 2021 al Scolii Gimnazrale Comuna Buciumi-

initiator, primarul comunei ;

5. proieciul de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor

acorclate elevilor de la Sioala Grnnaziala Cornuna Buciumi pentru semestrul

I al anului scolar 2020-2021, suplimentarea pentru semesfful II ai anului

scolar ZQ20-2021 si semestrul I al anului scolar 202I'2022'tnttiator,
primarul comunei;
6. Diverse,

deimnul consilier Iorga Vasile pentru preluarea conducerii lucrdrilor qedinfei'

Domnul presedinte. s-u tul ordinii de zi. In

degslulal*dq co

Inainte de intrarea zi,

aba nll COnSI

ldela inta a

in ordinea de

1ec
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procesului-verbal de sedinta. Se constatd aprobarea prin votul deschis al

domnilor consilieri, st] .t,nanimitate de toturi (ctepfiu" din partea acestora'

resedinte-inviti pe domnul primar sa expund materialul

pregatit penffu pcl nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea participarii Comunei Buciumi la Programul privind cresterea

eficientei inergetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia

"Moderni zarea sistemului de iluminat public prin cresterea efcientei

energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Buciumi din

Judetul Bacau'].
Domnul p{imar prezintdmaterialul pregatit pentru acest subiect.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
poamtta consilier Moldoveanu-GascU Rodica:preqedintele Comisiei de

,p.riulitut juridica menlioneazd ca, proiectul de hotarare a fost studiat si

avtzat favorabil de membrii Comisiei.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'

sterea

in Comuna Buciu

Domnul pJese-dinte- supunq la vot Proieg-tul de hotdrdre privilrd

infras ilumi investi

"Moderni istemului ilumi
tice a i trucru ilurninat

1C

I Bacau"

Domqul-lrgsedinte- invita Pe

pregatrt pentru pct, nr,3 al ordinii

cons

Oomnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.2 aI ordinii de zi-Proiectul de hotdrdre privind

,r"r.ritutiu si oportunitatea reahzani obiectivului de investitie

,,"Modernrzarea sistemului de iluminat public prin cresterea efcientei

energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Buciumi din

Judetul Baeau".
Prezentareamaterialului este facuta de domnul primar.

Dgpa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'
presedintele Comisiei de specialitate

buget mentione aza ca, proiectul de hotdrdre a fost analizat de membrii

Comisiei aare au fost de acord si l-au avtzat favorabil'
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
Domnul preqedinte- qupune la vot Proiectul de hotdr4re p{ivind

necesitatea si oportunitatep realizqrii obiectivului de inv€$itie

..c,Mode$izarea ;istemului de iluminat public prin. cresterea efcigntpi

ene,rsetice a mn

J .*prrrra materialuldomnul primar
de zi- Proectul de hotarare Privind
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aprobarea rectificari bugetului local al Comunei Buciumi, pe trimesfful

IV,anul 202L
Prezentareamatertalului este facula de domnul primar'

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna cq4silier Gliga Ileana- preqedintele Comisiei de specialitate

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

proiectului de hotarare, Comisia buget a acotdat aviz favorabll.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Domnul presediltg- supune la vot proiectul de hotarate priviqd

robarea al B

V.anul 2021. rrna vo vot de con rob

de
' (c

pot+"ftt pt.ttOitttt- invita pe domnul primar sa expuna rnaterialul

pregatit penffu pct. nr.4 aI ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind

uproUur.u rectificarii bugetului de cheltuieli pentru trimestrul IV, anul 202I

al Scolii Gtmnaziale Comuna Buciumi'
Prezerftareamatenalului este factrta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna cofrsilier Gliga Ileana- pregedintele Comisiei de specialitate

buget mentioneaza ca, in urma studierii materialului prezentat in sustinerea

prJiectului de hotarare, Comisia a fost de acord si a acordat avrz favorabil'

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotarare privind

rectificarii usetul eltuieli pentru IIV 2021

ii Gimnazial una B i. In u des

tata aprobarea cu nimitate voturi " " aac
hotarare.

n"f"""t pr"-.Ai"tg- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregattt pentru prt, -.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotarare privind

uproburru numarului si cuantumului burselor acordate elevilor de la Scoala

Grmtaziala Comuna Buciumi pentru semestrul I al anului scolar 2020-202I,

suplimentarea pentru semestrul II al anului scolar 2020'2021 si semestrul I

al anului scolar 2A2I-2022.
Prezerfiarea materialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilien la cuvant'

Doamna consilier Moldoveanu-Gascu Rodica- preqedintele Comisiei

de specialitat. i*iJitu mentioneaza Qd, in unna studierii materialului

prezintat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia a fost de acord si a

ac or dat av rz fav or abtl.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
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Com nt Ialan lar 2 -2021

supli tru II al anul 2020-202
2. In V

imita V

ordinii de zi-Diverse, domnul presedinte solicitd

inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali'
Doarqq4 co,nsiiier Cornepnu Ma444?. -aduce in aftrtia dornnului

primar cazul Tinca Bojog si roaga daca s-ar putea sa fie ajutata cu niste

lemne,
D orpnul plimar-raspunde ca v a trimite lemnele prin viceprimar.

Domnul ionsilier Matias Floripn- ia cuvantul spunand ca este ultima

luna din an si cu aceasta ocazie multumeste domnului primar si colegilor din

consiliu pentru modul cuum s-au desfasurat sedintele consiliului, acest

aspect dovedind ca sunt o echipa. IJreazatuturor "La multi ani, cu sanatate si

bucurii!"
Domnul prilnar- face urarile de sanatate si de multi ani catre toti

consilierii locali, catre toti cetatenii comunei Buciumi si isi exprima speranta

ca in noul an sa se poata definitiva toate lucrarile care sunt in derulare si

poate sa se mai inceapa ceva nou, functie si de banii pe aare de care va

beneficia comuna.
intrucdt ordinea de zi a fost epuizatd, dqqnul declard

qedinla inchi s6, mulgumind pentru particrpare'

Drept pentru care s-a incheiat prezentvl proces-verbal'

intocmit,
Secretar seneral -BILEI ELENA
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