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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

10.12.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 10.12.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare din luna decembrie. 

        Ședința începe la ora 1400,  participă 13 consilieri din 13 funcții ocupate. 

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

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. 383/04.12.2020 

         Dna secretar general Bianca State-Golumbeanu citește ordinea de zi pe care o supune aprobării.  

1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință; 

 Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos, Ion Dorel Tănăsescu 

2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Bughea de Jos 

Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos, Ion Dorel Tănăsescu 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al comunei Bughea de Jos 

Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos, ion Dorel Tănăsescu 

4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului comunie Bughea de Jos; 

 Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos, Ion Dorel Tănăsescu 

Se supune la vot proiectului ordinei de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (13). 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de 

ședință – Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos           

Este propus ca președinte de ședință dl consilier Ion Vlădescu.  

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

HCL nr.51/10.12.2020 

Dl Ion Vlădescu ia loc la prezidiu și continuă prezentarea proiectelor de pe ordinea de zi.  

Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al comunei Bughea de Jos - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar        

Proiectul este prezentat de dna secretar Bianca State-Golumbeanu, aceasta propunând stabilirea 

membrilor din fiecare comisie. 

            Se propune pentru: 
Comisia nr.1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ, următorii consilieri : 

Vlădescu Ion 

Oancea Adi Antonel 

Oancea Bogdan 

Poștoacă Ionuț Valentin 

Trandafir Carmen Cristiana 

 
Comisia nr.2 Comisia pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de 
agrement, următorii consilieri : 

Toader Maria 

Enache Victor Mihai 

Sandu Georgian 
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Comisia nr.3 Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, 

apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, următorii consilieri : 

 

Popa George Marius 

Gavrilescu Marcel 

Coman Bogdan Ionuț 

Pîslaru Petre 

 

Se supune la vot proiectul cu propunerile făcute. 

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

HCL nr.52 /10.12.2020 

Se  trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bughea de Jos - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu 

– primar; 

Proiectul este prezentat de dna secretar Bianca State-Golumbeanu, aceasta aducând explicații 

detaliate pe marginea proiectului. 

Se propuneca ora de convocare a ședințelor ordinare să fie ora 1700 pentru perioada de iarnă și ora 

1800 pentru perioada de vară. Dl primar explică faptul că primarul răspunde de convocarea ședințelor de 

convăcare a Consiliului Local, dar va încerca să țină cont de orele propuse.  

Dna secretar adaugă faptul că legislația în vigoare prevede clar că cei care sunt aleși consilieri locali 

sunt învoiți de drept atunci când sunt convocați în ședințe de lucru ale Consiliilor Locale acolo unde au fost 

aleși consilieri locali. 

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

HCL nr.53/10.12.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului 

comunie Bughea de Jos; 

 Acest  proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, acesta subliniind faptul că deși Codul 

Administrativ îi dă dreptul să propună o persoană ca viceprimar dânsul nu dorește acest lucru, lăsând aceste 

propuneri în totalitate Consiliului Local. 

Dna secretar general, Bianca State-Golumbeanu prezintă care va fi procedura de vot, subliinind faptul 

că votul va fi secret.  

Astfel dl Coman Bogan îl propune ca viceprimar pe dl Oancea Bogdan PSD, iar dl. Marius Popa îl 

propune ca viceprimar pe dl Ionuț Poștoacă. 

Dna secretar general prezintă urna de vot pe care o amplasează în fața sa la prezidiu, prezintă 

buletinele de vot și îi invită pe domnii consilieri, în ordine alfabetică, să-și exprime votul în afara sălii de 

consiliu, la nmasa special amenajată în acest sens. 

După ce fiecare consilier și-a exprimat votul se trece la numărarea cestora. Astfel pentru dl consilier 

Bogdan Oancea au fost înregistrate 7 propuneri, iar pentru dl Ionuț Poștoacă s-au îregistrat 6 voturi 

            Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 7 voturi pentru, este adoptată  

HCL nr. 54/10.12.2020, prin care viceprimarul localității Bughea de Jos este ales dl Oancea Bogdan. 

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1545 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

    Ion V ladescu                                            Bianca State-Golumbeanu 
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