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PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 30 iunie 2022

Sedinta 'de astaLi 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.222 din
24.06.2022 prtn care s-a facut convocarea cu proiectul ordinli de zi pentru
astazi. Prezerrtarea subiectelor a fost ftc;rrtd de insasi domnuf p.rimar,

respectiv:
1, Proiectul de hotdrdre privind insuEirea Raportului de audit frnanciar
rc.42416 din 

'5,05.2022 
qi a Deciziei nr, 8130.05,2022 emise de Camera de

Conturi Judeful Bacau in urma acliunii de audit ftnanciar asupra conturilor
anuale de execulie ale bugetului local al UAT Comuna Buciumi-initiator,
primarul comunei; Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare,
referatul de necesitate, raportul de specialitate;
2, Proiectul de hotdr6re privind aprobarea coizaliei pentru anul 2022 Ia

patrimoniul,,Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare
Bacdu" =iniyiator, primarul comunei; Materiale prezentate in susfinere:
referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate:
3. Proiectul de hotirdre privind aprobarea aprobarea cotizaliei pentru anul
2022 la patrimoniul Asocia{ier de Dezvoltare Intercomunttard Bacdu -

ADlB-ini\iator, primarul comunei; Materiale prezenlate in susfinere;
referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;
4. Proiectul de hotdrdre privind confirmarea apartenenlei unor bunun
imobile la domeniul public al Comunei Buciumi, Judelul Bacdu-ini[iator,
primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare,
referatul de necesitate, raportul de speci alitate;
5, Proiectul de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
actualizali qi a'devizului general actualizat conform OUG rtr.47l2A22 pentru
obiectivul de investitie "Extindere relea de alimentare cu apd in satele
Buciumi qi Racaufi, Comuna Buciumi, Judepl Bacdu"-iniliator, primarul
comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul
de necesitate, raportul de specialitate;
6. Proiectul de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
actualizali qi devizul general actuahzat conform OUG nr.4712022 pentru
obiectivul de investilii "Extindere relea de canalizare in satele Buciumi gi

Rdcdu{i, Comuna Buciumi, Jud. Bacdu"-iniliator, primarul comunei;



Materiale prezentate in susqinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
7. Proiectul de hotdrdre pnvind declararea ca fiind deuz qi de interes public
local, a Sistemului public de alimentare cu apd qi de canalizare aI Comunei
Buciumi, Judeful Bac6u- ini{iator, primarul comunei; Materiale prezentate in
suslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de

specialitate;
8. Diverse.

ordinii de zi- domnul
domnul cons.Mihalache Ion pentru preluarea conducerii lucrdrilor qedinlei.
Aceasta

ln11 bat orin votui
deschis al domnilor consilieri. cu unanimitate de voturi "pentru".

Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretarul general al conunei

cesului-verbal de sedinta, Se constatd in votul his al

domnilor consiiieri. cu unanimitate de voturi "pentru" din partea acestora.

Domnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezentarca
referatului de motivare la pct.nr,I al ordinii de zi-Proiectul de hotdr6re
privind insuqirea Raportului de audit ftnanciar nr.42416 din 5.05.2022 qi a

Dectzier w. 8i30.05.2022 emise de Camera de Conturi Judeful Bacau in
unna actriunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execulie ale

bugetului local al UAT Comuna Buciumi.
Dupa prezerrtare, dorurul presedinte invita consilierii la cuvant.
Doamna cons.Moldoveanu-Gascu Rodica-prearzeaza ea, in urma

consultarii materialelor prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu
acesta si au acordat aviz favorabil.

Doamna bons.Gliga Ileana-precizeaza e&, in ufina consultarii
materialelor prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

ac or dat av iz fav or abll.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotSrdre privind

insusirea R lui de audit fi 2022 si a Decizier
nr. 8/30,05.2022 emise de Camera de Conturi Judeful Bacau in urma actiunii
de audit financiar asupra conturilor anuale.de executrie ale bugetului local al
UAT eomuna Buciumi. In urma votului (vot deschis). se constata aprobarea
cu unanimitate de voturi'

Domnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezentarea
referatului de motivare la pct,nr.2 al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re
privind aprobarea cotrza\tei pentru anul 2022 la patrimoniul ,,Asocia{iei de

D ezv oltare Intercomunitard p entru S alubriz are B acdu" .



Dupa prezentarc, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.
Doamna cons.Gliga Ileana-precrzeaza ca, in unxa consultarii

materialelor prezerrtate, membrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

acordat aviz favorabtL
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

| 2022 I rimoniul ..Asociatiei
D ezv oltare Interc omuni ". In unna votului (vo

proiect de hotarare. '
Dornnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezentarea

referatului de motivare la pct.nr.3 al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re
privind aprobarea aprobarea cotrzaliet pentru anul 2A22 la patrimoniul
Asocia{iei de Dezvoltare IntercomunitardBacdu - ADIB.

Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.
Doamna cons,Gliga Ileana-precrzeaza e&, in unna consultarii

rnaterialelor prezentate, msmbrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

acordat aviz favorabll
'Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

izaJj.ei oentru anul 2022 Ia iatiei de

Dezvoltare I - ADIB. In urma votului (vot

constata apro,barea cu unanimitate de voturi "penffu" a acestui proiect de

hotarare..
Dorrnul presedinte-invita pe domnul prirnar pentru prezentarea

referatului de motivare Ia pct.nr.  al ordinii de zi- Proiectul de hotdrAre
privind confirmarea apartenenlei unor bunuri imobile la domeniul public al

Comunei Buciumi,. Judeful Bacdu.
Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant,
Doamna cons.Moldoveanu-Gascu Rodica-precizeaza ca, in unrra

consultarii materialelor prezentate, membrii Cornisiei au fost de acord cu

acesta si au acordat avtz favorabil.

Domnul vot Proiectul de hotdr6re privind
confirmarea apartenenlei unor bunuri imobile la domeniul public al Comunei

iumi- Judetul Bacdu. In urma votului (vot deschis)" se

unanrmrtate

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

cu unanimitate de votu{i "pentru" a acestui proiect de hotarare.



Pomnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezentarea
referatului de motivare la pct.nr,5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizali qi a devizului
general actvaltzat conform OUG nr.4712022 pentru obiectivul de investitie
"Extindere relea de alirnentare cu apdin satele Buciumi qi Rdcduli, Comuna
Buciumi, Judeful Bacdu".

Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.

Doamqa cons.Gliga Ileana-prearzeaza e?, in urrna consultarii
materialelor prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

ac or dat av iz fav or abil.
Nu s-a rnai inscris nirneni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

obarea indi izului
actualizat conform OUG nr,47l2022 pentru obiectivul de investitie

lim aodin satele Buciumi si Rdcd

Buciumi" Jirde vot deschis se cons

cu unanimitate de voturi " hotarare.
Domnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezentarea

referatului de motivare la pct.nr,6 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizay qi devizul
general actualizat conform OUG nr.4712022 pentru obiectivul de investipi
"Extindere relea de canahzare in satele Buciurni qi Rdcdufi, Comuna
Buciumi, Jud. Bacdu".

Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.
Doamna cons.Gliga Ileana-precizeaza cd, in urrna consultarii

rnaterialelor prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

acordat aviz favorabil
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant,
Domnul presgdinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizali $i devizul general

actualizat conform OUG nr.47l2022 pentru obiectivul de investiFi
"Extindere retea de canali uti- Comuna

Bacdu". In unna votului (vot deschis)" se c
cu unanimitate'de voturi "ps:ntru" a acestui proiect de hotarare.

Domnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezentarca
referatului de motivare Ia pct.nr,1 al ordinii de zi-Proiectul de hotdrdre

privind declarwea ca fiind de uz qi de interes public local, a Sistemului
public de alimentare cu apa qi de canalizare aI Comunei Buciumi, Judeful

Bacdu
Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierti la cuvant,



Doamna cons.Moldoveanu-Cascu Rodica-precrzeaza ca, in unna
de acord cuconsultarii materialelor prezerrtate, membrii Comisiei au fost

acesta si au acordat avrz favorabil.
Nu s-a mar lnscns mmeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

declararea ca fiind de uz $i de interes public local. a Sistemului public de

alimentare cu apd $i de canalizare al Cornunei Buciumi. Judeful Bacbu. In
urma votului (vot deschip). se constata aprobarea cu unanimitate de voturi

La' pct, "nr.B-Diverse-domnul
consiglieri inscrien la cuvant.

Nu s'a inscris nimeni la cuvant.

presedinte solicita domnilor

Intrucdt ordinea de zi a fost epuizatd, domnul presedinte declard,
qedinla inchis6, mulpmind pentru pafticipare.

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

EDINTE DE $EDINTA,
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Intocmit,
Secretar general -BILEI ELENA
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