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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GEN ERAL
/JR.6/eo.o6, Dc^.A.AJ-- PRocES -vERBAL

incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi
din data de 30 mai2022

Sedinta 6e astaii este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput

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

televiziunea. Se prezinta apoi dispozitia primarului comunei nr.190 din

24.05,2022 prin care s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi pentnt

astazi. Prezentarea subiectelor a fost fbcutd de insasi dornnul" pritnar,

respectiv:
1. Proiectul de hotdrdre privind darea ?n folosinyd gratuitd a unei suprafep de

teren aferentd lucrarilor pentru realtzare de "Extindere relea electricS, zona

Drumul Padurii. localitatea Rdciu{i, Comuna Buciurni, Judetul Bacau", cdtre

S.C.DELGAZ GRID S.A. - iniliator, prirnarul cornunei; Materiale prezentate

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

specialitate;
2. Proiectul de hotdrAre privind stabilirea prefului la apa potabila. ca taxa

speciald pentru Serviciul public de alirnentare cu apa al Comunei Buciurni.

Jucleturl Bacau-ini{iator, primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere:

referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;

3, Proiectul de hotdrAre privind aprobarea Contractului de asociere privind
finanlarea activitalii de protecge de tip rezidenlial a persoanei cu handicap

pentru anul 2A22-tnt\iator, primarul comunei; Materiale prezentate in
sus{inere: ref-eratul de motivare, referaful de necesitate, raportul de

specialitate;
4, Proiectul cle hotardre privind aprobarea avizului de pnncipiu favorabil
pentru actuahzarea "Planului Urbanistic General qi a Regulamentului Local

de Urbanism, Comuna Buciumi, Judeful Bacdu,,-iniliator, prirnarul cotnunei;

Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate ;

5. Proiectul de hotdr6re privind privind aprobarea numarului si cuantumului

lunar al burselor acordate elevilor din Scoala Gimnaziala Comuna Buciurni

pentru semestrul II al anului scolar 20n-2A22- iniliator, primarul cotnunei;

Materiale prezentate in sus{inere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;
6. Diverse
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iectului nul

a ca 0ro1 1n11 zi a fost a votul

deschis al domnilor consilieri" cu unanimitate de voturi "pentru"'
Inainte de intrarea in ordinea de zi, secretarul general al comunei

domnii consilieri obiectiuni la I cesului-

verbal de la rioard. Nu sunt ctiuni la ntinutul

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

Intrucat proiectele de hotarare si materialele aferente, respectiv

referatul de rnotivare al initiatorului, au fost analizate in sedinta pe comisii,

dornnul presedinte aduce la cunostinta consilierilor ca nu se va mai citi inca

o data referatul de motivare si astfel, se trece direct la prezentarea proieptului

de hotarare de la nr.l- Proiectul de hotdrdre privind darea in folosin1d

grafrirtd a unei suprafele de teren aferentd lucrarilor pentru realizare de

"Extindere refea electricS, zonaDrumul Pddurii, localitatea Rdcduii, Comuna

Buciumi, Judetul Bacau", cdtre S.C.DELGAZ GRID S.A"
Dornnul presedinte- precrzeaza ea, daca nu sunt obiectiuni sau

completari la proiectul de hotarare, acesta Se va Supune ulterior la vot.

Invita pe doamna cons.Moldov u Rodica sa unctul

vedere al Comisiei de specialitate juridica.
Doarnna cons,Moldoveanu-Gascu Rodica-precrzeaza ca, in urtna

consultarii materialelor prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu

acesta si au acordat aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

ul oresedinte- supune la vot Proi hotdrdre

darea i losintd sratuitd a unei suprafete de teren ilor t
lizare retea el nul litatea

omuna Buci I Bacau"" cdtre ELGAZ GR .A

In unna votului (vot deschis). se constata aprobarea cu unanirnitate de voturi
"pentru" a acestui proiect de hotarare.

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la nr.2- Proiectul

de hotdr6re privind stabilirea prelului la apa potabilir, ca tax6 speciald pentru

Sen iciul public de alirnentare cu apd al Comunei Buciumi, Judetul Bacau.

Domnul presedinte- preerzeaza ca, daca nu sunt obiectiuni sau

cornpletari la proiectul de hotarare, acesta Se va Supune ulterior la vot'

Invita pe doatnna lisa Il

ului-verbal de constatdr rin votul de

Comisiei de specialitate buget,
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Doamna cons.Gliga Ileana-precizeaza cd, in unna consultarii
materialelor prezentate, mernbrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

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

sta lui la tabila. c entru Serviciu
alimentare ornnnei Buciurni B ln unna votului (v

deschis). se constata aprobarea cu unanimitate de voturi "pentru" a acestui

proiect de hotarafe.
Se tr'ece Ia pirezentarea proiectului de hotarare de la nr.3- Proiectul

de hotdrdre privind aprobarea Contractului de asociere privind frnan\atea

activitdtii de protecfie de tip reziden\ial a persoanei cu handicap pentru anul

2022.
Domnul presedinte- precrzeaza ca, daca nu sunt obiectiuni sau

completari la proiectul de hotarate, acesta se va supune ulterior la vot.

Invita pe doamna cons.Gliga Ileana sa prezinte I de vedere

Comisiei de specialitate buget.
Doamna cons.Gliga Ileana-prearzeaza e&, in unna consultarii

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

acordat av tz fav orabll.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdr6re privind

ului de asociere privi activitdtii
idential a oers ntru anul 2022. In votului

acestut
Se trece la prezentarea proiectului

de hotdrdre privind aprobarea avizului
actualtzarea "Planului Urbanistic General
Urbanism, Comuna Buciumi, Judeful Bacdu.

Domnul presedinte- prearzeaza Qd,

completari la proiectul de hotarare, acesta se

ctie

hotarare de la nr.4- Proiectul
principiu favorabil pentru

a Resulamentului Local de

de

de
qi

daca nu
va supune

sunt obiectiuni sau

ulterior la vot.

Invita pe doarnna -trasCu Rodi rmctul

vedere al Comisiei de specialitate juridica.
Doarnna' cons.Moldoveanu-Gascu Rodica -precizeaza Q&, in unna

consultarii materialelor prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu

acesta si au acordat aviz favorabil.
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

vizului de orincioi fru aatua "Planului

Urbanistic General $i a Regularnentului Local de Urbahism. Comuna

Buciurni. Jude In ur'1na votului (v his)" se

(vot deschis)" se constata aprobarea cu unanimitate de voturi "pentru" a

narumltate de " a acestui Dro hotarare.
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Se trece laprezentarea proiectului de hotarare de la nr,5- Proiectul de

hotdrdre privind privind aprobarea numarului si cuantumului lunar aI

burselor acordate elevilor din Scoala Grmnaziala Comuna Buciumi pentru

semestrul II al anului scolar 202I'2022.
Dornnul presedinte- precizeaza ca, daca nu sunt obiectiuni sau

completari la proiectul de hotarare, acesta se va Supune ulterior la vot.
Invita pe doamna isa Ileana sa I de vedere

Comisiei de specialitate buget.
Doamna cons.Gliga Ileana -precizeaza e&, in uffna consultarii

rnaterialel or prezerfiatb, membrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

acordat aviz favorabiL
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Dot-rnul presedlrte- supune 14 vot Proiectul de hotdrdre. privind

mului lunar
elevilor tmnaziala Co S il

lar 202I-2022. ln urrna votului vot i SE cons

iunanimitate de voturi " ))

La pct. nr.6-Diverse-domnul presedinte

sa se prezirfie situatia din luna martie pana in
problemele din teritoriu.

Nu s-a inscris nimeni la cuvant.
intruc6t ordinea de zt a fost epvrzatl, domnul ptesedinte declard

I ect de

roaga
luna

domnii consiglierr
mai cu privire la

qedin{a inchisfl, mulpmind pentru participare,
Drept penffu care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Intocmit ,

Secretar general -BILEI ELENA
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