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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

28.12.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

       Încheiat astăzi 28.12.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare de îndată. 

       Ședința începe la ora 14.00, participă 12 consilieri din 13 funcții ocupate, lipsind dl Pîslaru Ion. 

       La ședința participă dl. Ion Dorel Tănăsescu - primarul comunei Bughea de Jos,  dna Bianca State-

Golumbeanu, secretarul general al comunei Bughea de Jos și dna Alina Zidaru, inspector superior în cadrul 

Compartimentului Contabilitate impozite și taxe al Primăriei Bughea de Jos . 

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

dispoziția nr. 409/28.12.2020  

        Președintele de ședință este dl Bogdan Coman care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de pe 

ordinea de zi. 

         1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 

tremestrul IV 

După aprobarea ordinei de zi se trece la pct. 1 de pe aceasta: Proiect de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, tremestrul IV 

La acest punct primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu aduce explicații pe baza proiectului al 

cărui inițiator este, detaliind discuția cu detalierea sumelor prevăzute în aceasta. 

  Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (12) 

este adoptată HCL nr.60/28.12.2020. 

 Dl primar le aduce consilierilor locali la cunoștiință care este situația cu încasarea gunoiului, 

subliniind că cele mai mari restanțe se află la locuitorii din Bratia. 

Dl consilier Ion Vlădescu întreabă câți plătitori sunt în afară de cei din Bratia. 

Dl primar răspunde că nu are o statistică exactă la acest moment. 

Dl consilier Bogdan Coman cere lămuriri cu privire la contractul încheiat cu Ion Tarbă pentru 

echipa de dansuri a comunei. 

Dl primar răspunde că în prezent repetițiile au stagnat, că s-a plătit strict ce a fost prevăzut în 

contract, iar solicitări din partea celor care vor să se înscrie în Ansamblul “Bughița”, acesta fiind numele 

ales pentru Ansamblul local de dansuri, sunt foarte multe. Dl primar a adăugat că în perioada sărbătorilor 

de iarnă Ansmblul “Bughița” a făcut filmări la Mățău. 

La finalul discuțiilor dl primar prezintă reprezentanților Consiliului Local o copie după raportul de 

„audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale ale 

comunei”   la UAT Bughea de Jos și o copie a deciziei nr.48/18.12.2020, înregistrată la sediul instituției 

noastre în data de 28.12.2020, transmise de către Camera de Conturi Argeș, în urma controlului efectuat la 

Primăria Bughea de Jos în intervalul 03-27  noiembrie 2020. 

         Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1510, pentru care am încheiat 

prezentul proces verbal. 
 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

 Bogan Ionut Coman                         Bianca  State-Golumbeanu 
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