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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

15.12.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 15.12.2020 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. 396/11.12.2020 

                  Președintele de ședință este aleas dl Ion Vlădescu, care ia loc la presidiu și prezintă proiectele 

de pe ordinea de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii U.A.T. Bughea de Jos cu U.A.T. Bughea de Sus în 

vederea implementării proiectului “” Înfiintare rețea distribuție a gazelor naturale în Comuna 

Bughea de Jos Judetul Argeș.” precum şi aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 

Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos, Ion Dorel Tănăsescu 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos, Ion Dorel Tănăsescu 

3. Întrebări și interpleări 

Dl primar Ion Dorel Tănăsescu propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 2 proiecte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de invesiitii 

”Înfiintare rețea distributie gaze naturale în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș“ 

2. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bughea de Jos în Consiliul 

Administrativ al Școlii Gimnaziale Bughea de Jos judetul Arges,  

 propunând ca discuțiile să înceapă cu primul proiect cu care a fost suplimentată ordinea de zi. 

Se supune la vot proiectului ordinei de zi, cu noile amendamente, acesta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi (13). 

Se trece la punctul 1 cu care a fost suplimentată ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de invesiitii ”Înfiintare rețea distributie gaze naturale în Comuna 

Bughea de Jos, județul Argeș“ 

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, acesta detaliind sumele prezentate îmn proiect. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine întrebând dacă proiectul este definitiv 

Dl primar răspunde că aceasta este forma finală și că de la 600 de gospodării propuse pentru branșare, cât 

a fost inițial, s-a ajuns la 1019 branșamente. 

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

HCL nr.56/15.12.2020 

Se  trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii U.A.T. 

Bughea de Jos cu U.A.T. Bughea de Sus în vederea implementării proiectului “” Înfiintare rețea distribuție a 

gazelor naturale în Comuna Bughea de Jos Judetul Argeș.” precum şi aprobarea cheltuielilor legate de 

implementarea acestuia:  Ion Dorel Tănăsescu – primar        

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitate de inițiator, care explică faptul 

că este vorba despre aceeași asociere care a fost aprobată în mandatul anterior, dar care trebuie actualizată 

conform actualelor prevederi legale 

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

HCL nr.57 /15.12.2020 
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 Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2021- Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitate de inițiator, aducând explicații 

detaliate asupra fiecărui articol în parte. 

Dl Bogdan Coman intervine întrebând dacă la taxa de înmatriculare este legală și dacă intră și acele 

cașcaravete care circulă în comună. 

Dl primar explică faptul că această taxă este legală și se aplică pentru scutere, remorci și tractoare. 

Dl viceprimar întrabă care sunt actele solicitate la înmatriculări . 

Dl primar răspunde că actele solicitate sunt actele de proprietate, actele de stare civilă și de identitate 

precum și dovada plătirii taxelor la zi. 

Dl primar propune creșterea taxei pentru închirierea Căminului Cultural pentru nunți. 

Dl viceprimar întreabă cât s-a încasat din nunți în anul 2020, respectiv 2019. 

Dl primar răspunde că în anul 2020 nu a fost închiriat pentru nicio nuntă, iar în anul 2019 au fost 

aproximativ 5 nunți. 

Dl viceprimar intervine spunând că în acest caz ar vedea o scădere a taxei de închiriere și nicidecum o 

creștere. 

Deasemene dl primar propune ca în cazul activităților de scurtă durată să se meargă pe o creștere. 

Dna consilier Maria Toader propune ca nu suma să fie mărită ci să se facă o distincție la nr de ore, în 

acest caz. 

Deasemenea dl viceprimar propune dublarea taxei pt închirierea cabanei Mlăci. 

Dl primar intervine spunând că dânsul ar merge pe varianta închirierii cu 300 de lei. 

Dl viceprimar adaugă faptul că și în acest caz ar trebui percepută o garanție. 

Astfel se propune ca art.21 și art.22 să aibă următorul conținut : 

 

 Art. 21. (1)Taxa pentru serviciul de închiriere a Căminului cultural comunal pentru diverse festivități  se 

modifică dupa cum urmeaza; (ATENȚIE SEZON CALD – RECE) 

                   - sâmbăta și duminica                                                        550 lei 

                   -  numai sâmbăta sau duminica                                          350 lei 

                   -  petreceri familiale (brad)                                                 200 lei 

                   -  activități de scurtă durată (maxim 5 ore)                         100 lei 

                   -  închiriere veselă și mese  / zi                                             50 lei. 

                     (2) La închirierea Căminului cultural comunal,  chiriașul v-a achita o sumă ce reprezintă garanție 

pentru eventuale pagube provocate proprietarului , din care se va reține valoarea pagubelor provocate sau se va 

restituii în întregime suma încasată  în cazul în care nu se constată pagube la predare, în cuantum după cum 

urmează; 

                   - 200 lei pentru închiriere sală Cămin cultural în zilele de sâmbătă – duminică sau numai sâmbăta  cu 

toate utilitățile  

                    - 100 lei pentru închiriere veselă și alte bunuri. 

                      (3) La predarea - primirea Căminului cultural se va citi indexul la apometru și contorul electric ce 

va fi notat într-un proces verbal semnat de reprezentantul Consiliului Local și chiriași iar diferența înregistrată 

(consumul ) va fi achitată de chiriași la tariful perceput de furnizorul de utilități. 

      Art.22 (1) Se aprobă taxa de 300 lei/zi pentru închirierea cabanei Mlăci 

                   (2) La închirierea cabanei Mlăci,  chiriașul v-a achita o suma de 200 lei ce reprezintă garanție pentru 

eventuale pagube provocate proprietarului , din care se va reține valoarea pagubelor provocate sau se va restituii 

în întregime suma încasată  în cazul în care nu se constată pagube la predare 

Se continuă discuțiile cu perceperea taxei pentru curățarea șanțuriloe, propunându-se suma de 10 

lei/metru liniar. 

În continuare dl primar propune o creștere a tarifului de închiriere a terenului de sport, subliniind 

faptul că acesta a început să fie devastat, plasele s-au rupt, lămpile nocturne s-au ars... 

Dl viceprimar intervine spunând că dacă nu suntem capabili să dăm 3000 lei pentru sport nu mai are 

rost niciun comentariu, adăugând faptul că reparațiile care trebuie făcute sunt reduse în privința costurilor. 

În privința plaselor, dl viceprimar adaugă faptul că acestea s-au stricat în 2 ani...iar porțile mici au 

fost luate și duse la Remiză.  

Dl primar a explicat că a luat porțile mici de acolo pentru că tot timpul era dezastru pe teren. In plus 

are și gazonul nevoie de o pauză pentru a crește. 
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Dl consilier Ion Vlădescu propune să fie percepută o taxă de 50 lei/2 ore pentru închirierea terenului 

de sport în zilele de Sâmbătă și Duminică. 

Dl viceprimar propune închirierea buldoexcavatorului, propunând un tarif de 200 lei/ora +50 lei taxă 

de deplasare, adăugând că a întocmit un regulament în acest sens, pe care îl prezintă primarului, secretarului 

general al UAT și membrilor Consiliului Local. 

Dl Sandu Georgian intervine spunând că ar bine să nu se închirieze, iar dacă totuși se va face acest 

lucru să se respecte toate normel tehnice. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul cu toate amendementele. Cu 13 voturi 

pentru este adoptată HCL nr.58/15.12.2020 

Se trece la punctul 2 cu care a fost suplimentată ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bughea de Jos în Consiliul Administrativ al Școlii Gimnaziale 

Bughea de Jos judetul Arges - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

 Acest  proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitate de inițiator. 

Dl consilier Bogdan Coman propune ca reprezentanții Consiliului Local Bughea de Jos în Consiliul 

de administrație al Școlii Gimnaziale Bughea de Jos să fie dl consilier Ion Vlădescu și dl consilier Ionuț 

Valentin Poștoacă, propunere acceptată cu unanimitate de voturi (13) de către Consiliul Local Bughea de Jos. 

Dl primar Ion Dorel Tănăsescu subliniază că reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație 

al Școlii Gimnaziale pentru anul școlar 2021-2022 va fi domnia sa. 

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

HCL nr. 59/15.12.2020 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Întrebări și interpleări. 

La acest punct dl viceprima Bogdan Oancea întreabă dacă a fost demarat vreun proiect de asfaltare în 

comună. 

Dl primar răspunde că momentan nu a fost început niciun proiect în acest sens. 

Dl viceprimar întreabă care este situația burselor școlare pentru elevi. 

Dl primar răspunde că momentan nu s-a făcut niciun proiect în acest sens, dar se va face în viitorul 

apropiat, după aprobarea bugetului. 

La finalul discuțiilor este propusă decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar al 

Școlii Gimnaziale Bughea de Jos pentru lunile august, septembrie, octombrie și noiembrie, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi (13) 

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1615 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

Bogdan Ionut Coman                                   Bianca State-Golumbeanu 
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