
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA BUCIUMI

SECRETAR GENERAL

PROCES .VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

dtn data de 29 septembrie 2022

Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei. Pentru inceput
acesta constata prezenta a 13 consilieri din 13 validati. Este prezenta
televizinnea local6. Se prezinta apoi dispozitia primarului comunei nr.2BB
din 23.09.2W2 prin care s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi
pentru astazi. Prezentarea subiectelor a fost frcutd de insasi domnul primar,
respectiv:
1. Proiectul de hotbrdre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal
al Unitagii Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi pentru qedinla

Adunarii Generale a Acfionarilor a S.C. Compania Regionald de Apd Bacdu
S.A. din 19.10.2022 - iniliator, primarul comunei; Materiale prezentate in
suslinere: referatul de motivare, referaful de necesitate, raportul de

specialitate;
2. Proiectul de hot6rdre privind desemnarea a doi reprezentan\i ai Consiliului
Local Buciumi, ca membri in Consiliul de administra\ie al $colii Gimnaziale
Comuna Buciumi'inifiator, primarul comunei; Materiale prezentate in
suslinere: referatul de motivare, referaful de necesitate, raportul de

specialitate;
3. Proiectul de hotirdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local aI

Comunei Buciumi pe anul 2022-ini\iator, primarul comunei; Materiale
prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul de necesrtate, raportul
de specialitate;
4. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului de cheltuieli
pe anul 2022, trimestrul IV, pentru $coala GimnazialS Comuna Buciumi -
ordonator Ierliar de credite-inigiator, primarul comunei; Materiale prezentate

in sustinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raporful de

specialitate;
5. Proiectul de hotSrdre privind aprobarea modificdrii Anexei nr.18-Studiu
de opor[unitate pentru proiectul "Dotare, rnobilare Cgntru Integrare
Comunitar in Comuna Buciumi, Judeful Bacdv", aprobat'prin Hotdrdrea
Consiliului Local Buciumi nr.16 din 31.03.202L, modificad Ei completrtd
prin HotdrArea Consiliului Local Buciumi m.I4 din 21.A2.2022- iniliator,



primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere: referaful de motivare,

referatul de necesitate, raportul de specialitate;

6. proiectul de hotardre^privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

acluaLtza\i Ei a devizului general actwalizat conform OUG nt.4712022 pentru

obiectivul de investifli Extindere relea de canalizare in satele Buciumi gi

Rdc6u!i, Comuna Buciumi, Judeful Bac[u- iniliator, primarul comunei;

Materiale prezerftate in susginere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raporful de specialitate;
7" Diverse.

Dupa prezedtarea proiectului ordinii de zi. domnul primaf invitd pe

domnul cons.Ti4oaca Stelian pentru preluarea conducerii lucrdrilor Eedinlei'
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verbal de la seOi

Domnul presedinte-invita pe domnul primar pentru prezorfiarea

referatului de moiivare la pct.nr.l al ordinii de zi' Proiectul de hotdrare

privind stabilirea mandatulur rcptezentantului legal al Unitafli

Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi pentru qedinla Adundrii

Generale a Aclionarilor a S.C. Compania Regionald de Apd Bacdu S'A' din

t9.10.2022.
Dupa prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant'

Jnnrnna cons Moldoveanu-Gascu Rodiga'preauzeaza ca, in urma

,t rdirrl.ri *ut *l elot prezentate, membrii Comisiei au fost de acord cu

proiuectul de hotdr 6re iniliatde domnul primar si au acordat avtz favorabil'

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
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membri in consiliul de administra[ie aI $colii Gtmnaziale comuna Buciumi'

Dupa prezerfiare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.
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referatului de motivare la pct.nr.3 al ordinii de zi'Proiectul de hotdr6re

privind aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Buciumi pe anul

2A22.
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nvita pe domnul- primar pentru prezenlarea

referatului de motivare la pct.nr.5 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrfire

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'

ornnul presedinte- suPun

privind aprobarea modificarii Anexei nr'l8-Studiu de oportunitate pentru

proiectul "Dotare, mobilare centru Integrare cominitar in comuna

Buciumi, Judelul BaQdu", aprobat prin Hotbr$rea Consiliului Local Buciumi



m.16 din 3I.03.2021, modificatd qi completatd prin Hotdrdrea Consiliului
Local Buciumi nr. 14 din 21.02.2022.

Dupd prezentare, domnul presedinte invita consilieni la cuvant.
Doamna cons.Gliga lleana-precizeaza ea, membrii Cornisiei au fost

de acord cu proiectul de hotdrdre iniliat de domnul primar si au acordat aviz
favorabil.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

xei nr. l8-Studi
munitar in Cornuna Buciumi. Judetul

Bacdu"" aprobat prin Hotdr6rea Consiliului Local Buciumi nr.16 din
31.03.2021" modificatd $i completatd prin Hotdrdrea Consiliului Local
Buciumi nr.14 din 21.02.2022. In urma votului (vot deschis). se constata

Domnul presedinte-invita
referatului- de motivare Ia pct.nr.6

domnul primar pentru prezentarca
ordinii de zi-Proiectul de hotdr6re

pe
aI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali qi a devizului
general actualizat conform OUG nr.4712022 pefiru obiectivul de investilii
Extindere relea de canahzare in satele Buciumi gi Racaufi, Comuna Buciumi,
Judeful Bacdu.

Dupd prezentare, domnul presedinte invita consilierii la cuvant.
Doamna cons.Gliga Ileana-precizeaza ca, membrii Cornisiei au fost

de acord cu"proiectul de hotdr6re inifiat de domnul primar si au acordat aviz
favorabil.

Domnul e la vot Proiectul de h
aprobarea indicatorilor tehnico-econorrici actualizali $i a devizului qeneral

actualizat conform OUG nr.4712022 pentru obiectivul de investilii
Buciumi

La pct, nr.7-Diverse-domnul presedinte solicita domnilor consilieri
inscrieri la cuvant.

Doamna consilier Alexandru Alina- intreabd dacd nu se poate face

aeva ca traseul microbuzului sd nu mai fie direct din gard, Ei caf^e gar6.

Domnul primar- rdspunde cd nu se poate face nirnic. Incd din anul
20A7 dlnsul s-a ocupat ca traseul si fie prin Oneqti. A intervenit de mai
multe ori Ei pe vremea cdnd primarul Oneqtiului era Lemnaru. A reuqit pindt
acum sd fie infeles. S-a dus personal la primarul actual din Oneqti (au mai
fost qi alf primari) dar de data aceasta nu a mai reuqit. Acesta este ffaseul
pentru toate mijloacele de transport din localitaflle invecinate qi a primit ca

explicaJie cd dacd de ani de zile din Birsdneqti, Cqin, Mdndstirea Caqin,

Sdnduleni, etc. toate autobuzele stafioneazd,la arrtogard, atunci la fel qi noi

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Judetul Bacdu. In urma votului (vot deschis). se constata
unanimitate de voturi "pentru" a acestui proiect de hotarare.



ffebuie si ne conformdm. Mai mult, existd un traseu prestabilit in programul

de transport la nivel de jude! pentru toli operatorii de transpoirt cate av

cAEtigat licenla qi nu se poate face nicio exceplie de la acesta.

qedinfa inchis6, mulpmind pentru participare,
Drept pentru oare s-a incheiat prezentul proces-verbal'

INTE DE $EDINTA,
inroacA STELIAN

intocmit,
Secretar general -BILEI ELENA

4,e*r"q

a

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.
intrucdt ordinea de zi a fost epuizatd, domnul presedinte declard



RO MANI A
JUDET{JL BACAU
COMLTNA BUCIUM

SECRETAR
NR.4566 din 31.10,2022

, PROCES.VERBAL
privind afisarea la sediul primariei a

procesului-verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local

din data de 29 sePtembrie 2022

Sulsemnata Bilei Elena, secretaf al Comunei Buciumi, Judetul Buou', in

conformitate cu prevederile art.138(17) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei

nr.5712019 privind Codul administrativ, am procedat astazi, data de mai sus la.afisarea la

sediul Primariei comunei Buciumi a copiei drpu pto."sul-verbal al sedintei ordinare din

data de 29 septembrie2022, a Consiliului Local Buciumi'

Drept pentru 
"ui" 

u* incheiat ptezetfiul proces-verbal in2 (doua) exemplare,

unul pentru Oosarut de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu procesul-verbal'

SECRETAR GENERAL,
ELENA BILEI

UnU,rtt<


