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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL
&'Pu* lt/2 .L d, fr 15 ,0&, &e9& ,

PROCES .VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 15 FEBRUARIE 2022

Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput

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

televiziunea. Se prezinta apoi dispozitia primarului comunei nt.26 din
IA.A2.2A22 prin care s-a facut convoaarea cu proiectul ordinli de a pentru

astazi. Prezentarea subiectelor a fost frcutd de insasi dOmnul primar,

respectiv:
1, Proiectul. de hotdr6re privind aprobarea Actului adifonal nr,4 Ia

Documentul de pozilie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem

Integrat de Management al Deqeurilor Solide in Judeful Bacdu"-iniliator,
primarul comunei, Materiale prezentate in susJinere: referatul de tnotivare,

referatul de necesitate, raportul de speciabtate;
2. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului local de venituri qi

cheltuieli pentru anul 2022 qi a estimdrilor pentru anii 2A23-2025-iniliator,
primarul comunei; Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare,

referatul de ne ce s it ate, r ap ortul de sp e ci alitate ;
3, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul

2002 qi a estimdrilor pentru anii 2A23-2025 pentru $coala Gimnaziald
Comuna Buciumi-ordonator tefiiar de credite-iniliator, primarul comunei;

Materiale prezerrtate in suslinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
4. Diverse.

domnul cons.Iorga Vasile penffu preluarea conducent lucrdrilor qedinfer.
invit

Aceasta suDu oiect al ordinii in urma
se cons I ordinii de zi 111 V

deschis al domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "penlr:u".
Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretaryl general al comunei

domnii sunt obiectiuni inutul
verbal de la Sedinla anterioar,S. Nu sunt formulate obiectiuni la continutul

esului-v rin votu
r consilieri. cu tru"
Domnul presedinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul

pregatit pentru pct.nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
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aprobarea Actului adilional nr.4la Documentul de pozilie privind modul de

implementare a Proiectului "sistem Integrat de Management al Deqeurilor

Solide in Judeful Bacdu".
DorTrnul prinar prezintd materialul pregatitpentru acest subiect.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Rodi intele Comisiei

au fost dede specialitate juridicd menli oneazd c6, membrii Comisiei juridice
acord si au acordat aviz favorabil proiectului de hotdr6re.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Actului aditional rv.4la Docume itie orivind rnodul de

de Ma
S.olid.g in JudeFl Eacdu". In urma vot\rlpi (v,ot deschis). . pe .cgnstata

aproba{ea c,U una4in-ritate de votlrri "peqtru" a acestrli proiect db hotar,a,lE.
Dom+ul pre.sedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct.nr.2 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pentru arul 2022 qi a

estimdrilor pentru anit 2023 -202 5 .

Prezentareamateialului este facuta de domnul primar.
Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna consilier Glig? Ilqqna-preqedintele Comisiei de specialitate

buget precrzeaza cainunna analizarii documentelor, Comisia a fost de acord

cu proiectul propus, acorddnd aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Dgl4nul presedinte-supune la vot Prqiectul. de hotdf6re p-rivind

aprobarea buggtului local de venituri $i cheltuigli pqnlry anul 2Q22 Ei p
imdrilor oentru anii 2023-2Q itole. In

()zot 4esqhis) se conqtala aprobarep cu unanimitate de vqturi -"pentru" a

ageslui proiect de hotara,re.
Domnul presgdi+te- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatit pentru pct.nr.3 aI ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2Q02 qi a estimdrilor pentru

antr 2Q23 -2 02 5 pentru $ coal a Gimnaztald C omuna Buciumi- ordonato r tefitar
de credite! :

Prezentareamaterialului este facvta de domnul primar.
Dupa prezerfiare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
Doamna so4pilier Gliga Ileana- preqedintele Comisiei de specialitate

buget itr urma studierii materialului prezentat tn sustinerea proiectului de

hotarare, Comisia a fost de acord cu propunerea si a acordat aviz favorabiL
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Dopnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr.are .privind

D.qrqnql pre'qedintg,- supune 1? vot Proipstul. de bot{rdJe privind

lui cheltuieli timdrilor
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anii 2023-2025 pentru $_coalp GimnSziald Comppa Busiqt4i-ordonatot te4iar
de credite. In urnla votului (]zot deschis) se cg4stpta ap{ob,arqa cu
qna,niFitate de voturi "pgntru" a acestr+i prqiecl de hotafa{e.

La pct,w.4 al ordinii de zi- Diverse, domnul presedinte solicitd
inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali.

Nu s-a tnscris nimeni la cuvant.
lntruc6t ordinea de zi a fost epuizatl, domnpl prqsedinte declard

qedinla inchis6, mulpmind pentru participare.
Drept pentru cpre s-a incheiat prezentul proces-verbal.

EDINTE DE $EDINTA,
.IORGA VASILEq

intocmit,
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