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ROMANIA
JUDETIJL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 31 ianuarie 2022

Sedinta de astazi este deschisa de pnmarul comunei, Pentru inceput

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

televiziunea, Se prezirfta apoi Dispozitia primarului comunei nr.ll din

25,Q1.2022 prin care s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru

astazi, Prezentarea subiectelor a fost fbcutd de insasi domnul primar,

respectiv:
1. Proiectul de hotdrdre pnvin d aprobarea Planului Local de Acliune privind

incluziunea cetd{enilor romdni apatltndnd minoritdlii rome de pe faza

Comunei Buciumi pentru anul2Q22- iniliator, primarul comunei; Materiale

prezentate in susfinere; referatul de motivare, referatul de necesitate, raporful

de specialitate;
2. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de acgiune

privind serviciile sociale acordate in anul 2022 -iniliator, primarul comunei,

Materiale prezentate in susginere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialttate;
3. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea replei qcolare din Comuna

Buciumi pentru anul qcolar 2022'2023-iniliator, primarul comunei;

Materiale prezentate in susqinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialttate;
4. Proiectul de hotdr6re privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrari de

interes local oe se vor desfbqura in anul2022 cu beneficiarii de ajutor social

din Comuna Buciumi -iniliator, primarul comunei; Materiale prezentate in

susginere: referatul de motivare, referatul de necesitate, rapotlul de

specialitate;
5. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea modificdrii statului de func1ii Ei

organrgramei pentru aparatul de specialttate al pnmarului Comunei Buciumi,

Judelul Bacdu,iniltator, primarul comunei; Materiale prezentale in susfinere:

referatul de motivare, referatul de necesttate, raportul de specialitate:

6. Proiectul de hotdr6re privind aprobarea contului de executie bugetata pe

ffimestrul IV, anul 2021al Comunei Buciumi - inifiator, primarul comunei,

Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
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7. Proiectul de hotdrdre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de

bazd qr altor dreptun pentru funcfile publice qi funcflile confractuale din

aparafi:i de specialitate al primarului Comunei Buciumi, Judeful Bacdu,

pentru anul 2022-inrp,rtor, primarul comunei; Materiale prezentate in

iuslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de

specialitate;
B. Proiectul de hotdrAre privind stabilirea cuantumului indemniza\iei lunare

de qedinld pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Buciumi

pentru anul 2022-in1!rator, primarul comunei; Materiale prezentate in

srrslitere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de

specialitate;
g. Proiectul de hotbrdre privind aprobarea executiei exercitiului bugetar

pentru anul 2)Z|-tnitlator, primarul comunei; Materiale prezentale in

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

specialitate;
10, Proiectul de hotfrdre privind aprobarea-in principiu- de includere in

proiectul de inventar al domeniului public apa{indnd Comunei Buciumi, a

Lunurilor aare fac parte din investifia"INFIII{TARE RETEA DE

ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE $I STATIE DE

EPURARE iX COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU"- inifiator,

primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivarQ,

referatul de necesitate, raportul de specialttate;

11. Diverse.

domnul
Aceasta

i ordinii mar i
cofrs.Iorga Vasile pentru preluarea conducerii lucrdrilor

Inunelav
ca oro ordinii fost

agqchis al_dloqnilor consilieli. ou unanimitaje de vot,uri "pentru".

Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretarul gqneral al cornunei

intreabd pe domnii consiligri daca sunt obiectiuni la continutul Progesului-

verbal nterioari, Nu sunt f iectiuni la coI I

SU

votunr (:()TlslllcI I ull llllallllllllaxlg Llv vvlurr vvrrlr u vrrr vur rve wvvv!"^*'

no*ttrtt pitt.dittt.-invitd pe domnul primar sa expund matenalul
r consili unanlm

pregatit pentru pci, nr.l al ordinii de zt- Proiectul de hotdrdre privind

upr:obur"i Planuiui Local de Acliune privind incluziunea cetilenilor romdni

aparfn6nd minoritdlii rome de pe razaComunei Buciumi pentru anuI2022'

Domnul primar prezintdmaterialul pregatit pentru acest subiect'

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei

de rp""lJitute juridicd menlioneazd ca, in urma studierii documentelor,

his
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Comisia juridica a fost de acord cu Planul local de ac{iune si a acordat aviz

favorabil proiectului de hotdrdre,

Nu s'a mai inscris nimeni la cuvant.

Domnq-l plesedinte' qupUqe la )zgt Proiectql de ho.tdlere- privipd

aprobarea Plamrlui Local de Actiune privind incluziunea cetdtenilor rom6ni

ap.#fineld minoritntii ror.ne de pe {aza Comunei B}rciumi pe,ntry anpl 2q2?,

In urma v vot deschis stata dev

Domnul presedintg- invita Pe
pregatit pentru pct. nr.2 al ordinii
aprobarea Planului anual de ac{iune

domnul primar sa expuna materialul
de zi- Proiectul de hotdr6re privind
privind serviciile sociale acordate in

anul2022,
Prezentareamatenalului este facuta de domnul primar'

Dupa prezerrtare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Oou-tta consilier Moldoveanu-Gascu Rodica-preqedintele Comisiei

de rprriulitpte juridicd precizeaza oa in urma analizant documentelor,

Comisia a fost de acord cu proiectul propus, acorddnd avtz favotabtl'

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
Domnul p{esediple-supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

rea Planului anual de acliune privind serviciile sosiale acordale in

p"*"frt pt.ttdl invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregati pentru pct. nr,3 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

upriUut.u relelei Ecolare din Comuna Buciumi pentru anul qcolat 2022'

2023.
Prezentareamatertalului este faclrta de domnul primar.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Dopmlra cgnpilier Moldoveanu-Gaqcu Rodica- preqedintele Comisiei

de rprriutitut. i*iCiia, precizeazd e6, in unna studierii materialului

prezentat in sustinerea proiectului de hotarare, Comisia a fost de acord cu

propunerea si a acordat avtz favorabil'
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre Privind
din una Buc ntru anul scolar 2022'

a 1ei

202
votu{i "pentru" a acps,tui proiect 4e hptarare'

tn continuare, domnul pre$dinte-invita pe domnul primar sa expuna

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

privind apiobarea Planului de ac{iuni gi lucrari de interes local ce se vor

desfbq,rru-in anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social din Comuna Buciumi'

Prezentareamatenalului este facuta de domnul primar.
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Dupa prezentare, sunt invitati dornnii consilieri la cuvant'

DoarTrna cgqsilje,r Moldpveanu-GaE cu Rg,dica- preqedintele Comisiei

de specialitate juridicd preaLzeaza aa in urma analizant documentelor,

Comisia a fost de acord cu proiectul propus, acorddnd aviz favorabil'
Nu s-a rnai inscris nimeni la cuvant'
Domnul .pre$qdinte-srlpune la, vot Proiectul de ho,tdr6J,q privind

Planului iuni si lucrdri de i local vor u

anul 202 ficiarii ial din C Buci urma
cu unanlm

2'
votului (vot constata V

Domnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdr1tte privind

uproUurru modificbrii statului de func1ii qi organigramei pentru aparatul de

specialitate al primarului Comunei Buciumi, Judeful Bacdv.
Prezentareamaterialului este factrta de domnul primar'

Dupa prezerftare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Dqar+na consilief Moldo reqedintele Comisiei

de specialitate juridicb menytoneazd Qd, Comisia a fost de acord cu

propunerea si a acordat aviz favorabiL
Nu s'a mai inscris nimeni la cuvant.

Domnul prespdinte- qupune la vot

vot deschis tala a ede
acestui proiect de holarafe.
-_- ilomnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr.6 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

uptoUurru contuiui de executie bugetara pe trimestrul IV, anul 2021 al

Comunei Buciumi.
Prezentarea materialului este facuta de domnul primar'

Dupa prezerftare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna c.qnsilier Gliga Ileana-pregedintele Comisiei de specialitate

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

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

Pomnul presedinte- supune la vqt Proiectul de h9tS{6re privnd

aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV. anul 2021 al

Cornunei Pucipmi. In u{ma v,otului (vpt deschis.) sq constata aplobarga-pU

irnitate de i "oentru"

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

stabilirea cuantumului brut al salanilor de bazd qi altor drepturi pentru
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funcgiile publice Ei func{iile contractuale din aparatul de specialitate al

primarului Comunei Buciumi, Judepl Bacdu, pentru anul2022.
Prezenlareamaterialului este facuta de domnul primar'
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant'

Doanpa consilier Gliga llqarla:preqedintele Cornisiei de specialitate

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

aviz favorabr1'
inscris nimeni la cuvant.

stabili

Nu s-a mai
Domnu.l pDomrlu.l prgsedinte- supuqe !a vot Boiecful 4e hotd{6re priviqd

ului iilor de altor
i functiile ale din I

lui Co 1Um1 2022-

i (vot deschis nlmltate

a 4cestui p{oiect de hqtarare.

Pom4ul presgdinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit penJru pct. nr,8 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

stabilirea cuantumului indemfizaliei lunare de gedin!6 pentru consilierii

locali din cadrul Consiliului Local Buciumi pentru anul2022.
Prezentarea materialului este facuta de domnul primar'

Dupa prezentare, Sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consilie{ Gliga Ileana- preEedintele Comisiei de specialitate

buget menlione azd cd, Comisia a fost de acord au propunerea si a acordat

aviz favorubil
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
Domfrul pres,edinte- supu+e la vot Proiectql de hotif6re privind

iile

stabilirea ului i
i din cad

votului (vot de

iliului Buciurni
constatd cu

ul
dev

In

a acgstui proiect 4e hot4fare.
Dopnul presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct. nr,9 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea executiei exercitiului bugetar pentru anul 202I'
Prezentarea materialului este facuta de domnul primar.

Dupa prezerrtare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.

Doamna consiliqr Gliga Ileana-preqedintele Comisiei de specialitate

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

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

rcitiului

acestui proiect de hotararg.
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Domnul presedirlte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct, nr.10 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea-in principiu- de includere in proiectul de inventar aI domeniului
p,rUtit apafiindnd Comunei Buciumi, a bunurilor aare fac parte din

investitria;'INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE

CANALIZARE $I STATIE DE, EPURARE iX COMUNA BUCIUMI,
JUDETU L BACAU''.

Prezentareamaterralului este factrta de domnul primar.

Dupa pfezfrntare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant,

Doamna consilier Moldoveanu-Ga$cu Rodica-preqedintele Comisiei

de specialitate juridica men\ioneazd a6, Comisia a fost de acord cu

propunerea si a acordat avtz favorabll.
. Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'

-in orincipiu- de incl in oroiectul de i niului

blic nd Com lum1 rte

''INF MENT

Domnul presedinte- supu{re lp vot Prpiectul de hqtdrA,re privind

CA ESIST EPU ix coMUNA BUc
UDETU Au". In lui (vot SE QON

irnitate afe.

La pct.nr.l 1 al ordinii de zi' Diverse, domnul presedinte solicita

inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali'
Nu s-a inscris nimeni la cuvant'
intrucfit ordinea de zi a fost eputzall, domnul presedinte declard

qedinla inchis6, mulpmind pentru participare.

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

DINTE, DE $EDINTA,
s.IORGA VASILEa_

^\- - |

.a< 7\_r,c

Intocmit,
Secretar general -BILEI ELENA

?ihtu'*ts


