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ROMANIA
JUDE,TUL BACAU
COMIJNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de l7 AUGUST 2422

Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei, Pentru incbput
acesta constata prezenta a 12 consilieri din 13 validati. Absenteazb domnul
consilier Oancea Ionel-Gabriel. Este prezerrta televiziunea. Se prezinta apot
dispozitia primarului comunet, nr.256 din n.A8.2022 prin care s-a facut

convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru astazi. Prezentarea subiebtelor a

fost frcutd de- insasi domnul primar, respectiv:
1. Proiectul de hotdr6re privind participarea Comunei Buciumi la Plogramul
privind creqferea eficienlei energetice a infrastructurii la iluminat public
pentru investilia: "Modernizarea sistemului de iluminat public prin creEterea

eficienlei energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Buciumi
din Judeful Bacbu" -inifiator, primarul comunei; Materiale prezerrtate in
suslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de

specialitate;
2. Proiectul de hotbr6re privind darea in administrare a unor imobile,
proprietate publicd qi privatd a UAT BUCIUMI, Judeful Bacdu, cdtre $coala
Gimnaziald Comuna Buciumi-iniliator, primarul comunei; Materiale
prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul

de specialitate;
3. Diverse.
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Domula presedinte-invita pe domnul primar penlru ptezentarca

referatului de motivare 1a pct.nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre

privind parttciparea Comunei Buciumi Ia Programul privind creqterea

eficienlei energetice a infrastructurii la iluminat public pentru investifia:

"Modernizarea sistemului de iluminat public,:prin creEterea eficienlei



energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Buciumi din

Judetul Bacdu".
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Doinnul presedinte-invita pe domnul primar pentru ptezentatea

referatului de motivare la pct.nr.2 al ordirui de zi' Proiectul de hotir6re
privind darea in administrare a unor imobile, proprietate publicd qi privatd a

UAT BUCIUMI, Judeful Bacdu, cdtre $coal a Gtmnaziald Comuna Buciumi'

Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.

Domnul cons.Denciu Ion-ptecrzeaza 94, in unna consultarii

materialel or prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu acesta si au

acor dat av iz fav or abrl.
Nu sra mai inscris nimeni la cuvant.
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La pct. nr.3-Diverse-domnul presedinte solicita domnilor consilieri

inscrieri la cuvant.
Nu s-a inscris nimeni la cuvant,

intrucdt ordinea de zi a fost eptizatd, domnul presedinte declard

sedinla inchis6, mulpmind pentru participare.
Drept pe s-a inchei at pr ezentvl proces-verbal'
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