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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

30.06.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 30.06.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței ordinare 

din luna iunie. 

        Ședința începe la ora 1500,  participă 13 consilieri din 13 funcții ocupate 

       La ședința participă dl primar al comunei Bughea de Jos, Ion Dorel Tănăsescu și dna Bianca 

Golumbeanu, secretarul general al UAT Bughea de Jos       

   Ședința este legal constituită, aceasta a fost legal convocată de primarul comunei Bughea de Jos prin 

dispoziția nr. 238/23.06.2020 

         Președintele de ședință este ales dl  Gheorghe Sanda, care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de pe 

ordinea de zi. 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Bughea de Jos din data de 

27.05.2020; 

2. Proiect de hotărâre  privind actualizarea planului anual de achiziții publice al comunei Bughea de Jos 

pentru anul 2020 –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;        

3. Proiect de hotărâre  privind mandatarea primarului comunei Bughea de Jos ca reprezentant al comunei 

Bughea de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru 

aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a 

deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din 

Județul Argeș – Faza I (Câmpulung-Rucăr) –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;        

  4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea proiectului de investiție “Modernizare drum acces «Valea 

Ciocanului» pentru asigurarea accesibilizării la așezământ monahal «Mănăstirea Ciocanu», monument istoric și de 

patrimoniu local” –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;        

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Primăriei comunei Bughea de Jos – Inițiator:  

Ion Dorel Tănăsescu – primar;                      

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de inspector grad asistent 

angajat în aparatul de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Argeș –   Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar;        

7. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

Înainte de aprobarea ordinei de zi dl primar Ion Dorel Tănăsescu solicită suplimentarea acesteia cu un 

nou proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea anexelor la documentația de atribuire 

aferentă procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa 

din comuna Bughea de Jos, județul Argeș și de completare a HCL nr. 20/27.02.2020 

Se supune la vot proiectului ordinei de zi cu noua completare și este aprobat  cu unanimitate de voturi 

(13). 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare a 

Consiliului Local.   

Nefiind aduse amendamente acesta este supus la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi (13).  

Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind actualizarea planului anual de 

achiziții publice al comunei Bughea de Jos pentru anul 2020 –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;        

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta detaliind 

achizițiile prinse in planul prezentat 

          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru este adoptată  

HCL nr.30/30.06.2020 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind mandatarea primarului comunei 

Bughea de Jos ca reprezentant al comunei Bughea de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de Concesiune 

nr.067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației 

de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Câmpulung-Rucăr) –   Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar;        
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Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta 

subliniind necesitatea adoptării acestui proiect 

Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine întrebând ce presupune acesată mandatare. 

Explicațiile vin de la dl primar Ion Dorel Tănăsescu care explică faptul că nu se poate adera la această 

Asociație decât prin asociere, adăugând faptul că asocierea nu implică niciun cost 

          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru este adoptată  

HCL nr. 31/30.06.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind reactualizarea proiectului de investiție 

“Modernizare drum acces «Valea Ciocanului» pentru asigurarea accesibilizării la așezământ monahal «Mănăstirea 

Ciocanu», monument istoric și de patrimoniu local” –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;      

Proiect este prezentat de  către dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator. Dl primar explică 

faptul că trebuie făcută reactualizarea proiectului deoarece au fost adăugate lucrări, dar proiectul nu a fost 

reactualizat. În plus dl primar subliniază faptul că această reactualizare nu impune niciun cost pentru proiectare, iar 

valorile rezultate în urma reactualizării vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local.  

Dl consilier Bogdan Coman intervine subliniind că  suma la care se ridică deja valoarea inițilaă a proiectului 

este foarte mare. 

Dl consilier Ion Enaru întreabă dacă se va menține lungimea de 500 m, răspunsul fiind dat de către dl 

primar care confirmă această lungime de drum 

În plus dl primar adaugă faptul că în proiect au fost adăugate refugii și un dig de protecție, dar valoarea 

proiectului nu a fost reactualizată. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă ce presupene reactualizarea proiectului. Acesta întreabă dacă se va 

actuliza doar suma cu care trebuie sa participe primăria sau și cea a CRFIR 

Dl primar răspunde că decizia le aparține celor de la CRFIR, adăugând că în opinia sa este pacat să pierdem 

banii care ne sunt acordați pentru acest proiect 

Dl consilier Ion Vlădescu întreabă care este suma cu care susținem noi acest proiect 

Răspunsul vine din partea d-lui primar care spune că de la CRFIR primim 64 000 euro, iar partea noastra este 

de 1,5 milioane lei. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru (dl Mihai Enache nu 

votează) este adoptată HCL nr.32/30.06.2020 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 

Primăriei comunei Bughea de Jos –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;                   

Înainte de a începe dezbaterea acestui proiect dl Mihai Enache anunță ca nu va participa la votul acestui 

proiect deoarece este în conflict de interese, soția sa fiind salariat al Primăriei Bughea de Jos.  

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, explicând faptul că 

este vorba despre vacantarea postului ocupat de dl Viorel Dobrescu prin decesul acestuia și trecerea în gradul de 

asistent al d-nei inspector debutant Alina Cîndea. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru (dl Mihai Enache nu 

votează) este adoptată HCL nr.33/30.06.2020 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru 

funcția publică de inspector grad asistent angajat în aparatul de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, 

județul Argeș –   Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;        

Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator. 

Dl consilier Mihai Enache intervine spunând că nu i se pare normal să plătim consultant dacă noi avem 

salariat pentru achiziții publice.  

           Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (dl 

Mihai Enache) este adoptată HCL nr. 34/30.06.2020 

Se trece la punctul cu care a fost suplimentată ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu  privire la 

aprobarea anexelor la documentatia de atribuire aferenta procedurii de atribuire a contractului privind 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa din comuna Bughea de Jos, judetul Arges si de 

completare a HCL nr. 20/27.02.2020 

Acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitate de inițiator acesta explicând că 

este vorba despre completarea HCL 20/27.02.2020 privind documentația pentru organizarea licitației de dare în 

gestiune directă a serviciului de alimentare cu apă potabilă a localității. 
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Dl consilier Iulian Ciobanu intervine spunând că în opinia sa termenul de 15 pentru branșarea la 

rețeaua de apă potabilă este prea mare. 

Dl consilier Bogdan Coman spune că la un moment dat va trebui înlocuită conducta de apă potabilă. 

Dna secretar Bianca Golumbeanu propune desemnarea membrilor Consiliului Local care să asiste la 

deschiderea ofertelor societăților participante la licitație, și care să facă parte și din componența comisiei de 

coordonare si supervizare a contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apa al comunei Bughea de Jos, judetul Arges 

Se decide cu unanimitate de voturi (13) ca aceștia să fie Toade Maria, Coman Bogdan și Poștoacă Ionuț 

Membrii consiliului local solicită ca termenul de delegare să fie de 5 ani cu  o prelungire a 

contractului de maximum 2,6 ani 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru pentru și 1 împotrivă 

(dl Mihai Enache) este adoptată  HCL nr. 35/30.06.2020 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:  Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dl primar subliniază faptul că a primit un contract de sponsorizare de 500 mc de piatră  

Dl consilier Ion Enaru informează executivul că la familia Țîru sunt dale sparte. 

Dl primar răspunde că va trimite să vadă dacă se poate face înlocuirea lor 

Dl consilier Iulian Ciobanu solicită să fie amendați cei care nu își curăță șanțurile în fața porților 

Dl consilier Bogdan Coman solicită piatră în dreptul familiei Florică Popescu 

Răspunsul este dat de către dl primar care subliniază că va fi rezolvată și această problemă. 

Dl consilier Ion Vlădescu solicită să se intervină la Puntea de pe Valea Brezoiului. 

Dl primar răspunde că va fi rezolvată și această problemă imediat ce va vedea sumele care vor fi 

primite. 

La ședința Consiliului Local participa și dl Trandafir Mihai, care intervine solicitând sprijin în acordarea 

sălii Căminului Cultural din comună pentru a face antrenamente sportive cu copiii din comună. 

Dl primar intervine spunând că nu are absolut nimic împotriva acestui lucru, dar numai după ce vor fi 

distribuite alimentele care vor fi primite pentru cei de la 416. Neavând unde fi stocate acestea vor fi depozitate 

în Căminul Cultural. 

Dna consilier Maria Toader, în calitate de director al Școlii Gimnaziale Bughea de Jos, intervine 

acordând posibilitatea antrenării în sala de sport a Școlii Cimnaziale Bughea de Jos până ce Căminul Cultural va 

fi eliberat. 

Cu propunerea d-nei Toader este deacord atât primarul localității, dl Ion Dorel Tănăsescu, cât și 

Consiliul Local, care cu unanimitate de voturi (13) acceptă ca după disptribuirea pachetelor pentru cei de la 416 

să fie dată cu titlu gratuit sala caminului Cultural pentru antrenamente. Dl Mihai Trandafir, acceptă propunerea 

d-nei Maria Toader și mulțumește Consiliului Local Bughea de Jos 

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1620 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

       consilier local,              

       Gheorghe  Sanda                                         Bianca Golumbeanu 


