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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

15.04.2021 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

       Încheiat astăzi 15.04.2021 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

ordinare din luna martie. 

       Ședința începe la ora 1700, participă 13 consilieri din 13 funcții ocupate. 

       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 contabilul Primăriei 

Bughea de Jos. 

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

dispoziția nr. 91/09.04.2021 

        Președintele de ședință este aleasă dl Oancea Bogdan care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de 

pe ordinea de zi. 
1. Aprobarea proceselor verbal al ședinței anterioare a Consiliului local al comunei Bughea de Jos  

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei Bughea de Jos pe anul 2021 

–  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru clădirea și 

terenul aferent aparținând fostei Școli Speciale Bughea de Jos, comuna Bughea de Jos, județul Argeș.–  

Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitatie publica deschisă cu strigare și 

stabilirea prețului de pornire la licitație a materialui lemnos conform APV-urilor nr. 2100181800910 și 

nr. 2100181801290 –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

5. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 

pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la 

nivelul U.A.T. Comuna Bughea de Jos. 

Proiectul ordinei de zi este supus la vot cu tot cu propunerea d-lui primar. 

După aprobarea acesteia, cu unanimitate de voturi (13), se trece la punctul 1 de pe aceasta: 

Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului local al comunei Bughea de Jos. 

Nefiind discuții la acest punct se supune la vot fiind aprobat cu unanimitate de voturi pentru (13)  

 Se trece la punctul 2 de pe ordine de zi:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al 

comunei Bughea de Jos pe anul 2021–  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu, în calitate de inițiator, 

după care explicațiile detaliate pe marginea proiectului sunt oferite de către dna contabil Alina Zidaru. 

Dl Ionuț Poștoacă aduce câteva propuneri ale grupului PNL, subliniind faptul ca majoritatea 

propunerilor au fost promisiuni făcute în timpul campaniei electorale. 

        

PROPUNERI DE INVESTITII: 

➢Reabilitare și modernizare clădire dispensar comunal prin anvelopare clădire și reparații 

acoperis. 

➢Centrală termică și instalație termică clădire dispensar comunal. 

➢Înlocuire conductă metalică aducțiune apă în comuna Bughea de Jos. 

➢Conducta principală de apă de la familia Fundătureanu Ion până la familia Oprișoiu Vasile. 

➢Reabilitare clădire școală Hulubești și școala Mlăci. Amenajare spațiu public de recreere în 

zona stadionului. 

➢Loc de joacă în Valea Macelarului. 
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SUPLIMENTARE FOND DE REZERVA: 

  Se propune suplimentare fondului de rezerva pentru a avea la dispozitie sumele necesare privind 

cheltuieli cu intocmirea de proiecte pentru accesare de fonduri europene, guvernamentale, non-

guvernamentale, etc. pentru perioada 2021-2027. 

➢Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), cu un buget estimat de peste 5 mld. euro. 

➢Programul Operațional Sănătate (POS), cu un buget de peste 4mld. euro 

➢Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) cu un buget estimat la 2.960 

miliarde euro fonduri europene + 703 milioane euro buget de la stat, un total de 3,663 miliarde euro 

pentru intervalul 2021-2027.  

➢Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu un buget de peste 19 mld. 

euro. 

Sunt finantate actiuni privind dezvoltărea durabila, incluziune sociala, sanitate, clima, protectia mediului. 

 Dl consilier Ionuț Poștoacă subliniază faptul că îl interesează fondul de rulment sau accesarea 

de fonduri europene.  

Dl viceprimar Bogdan Oancea adaugă faptul că sunt aproximativ 5 miliarde, bani pe care 

urmează sa-i luăm 

Dl consilier Ionuț Poștoacă adaugă faptul că unele dintre investițiile propuse sunt deja în fază de 

proiectare 

Dl primar răspunde că toate propunerile sunt oportune, unele chiar sustenabile. 

În discuție este pusă și posibilitatea construirii unui loc de joacă în Valea Măcelarului. 

Dl conislier Bogdan Coman intervine spunând că în acest caz este obligatoriu să fie montate 

camere de luat vederi. 

Deasemenea dl conilier Bogdan Coman întreabă care este situația drumului Poenandre, 

adăugand că sunt porțiuni unde diferența dintre asfalt și șanț este de 1,5 m.  

Dl primar răspunde că această diferență așa va rămâne sau dacă nu va trebui făcută de noi.. 

Dl consilier Bogdan Coman solicită o deplasare la fața locului și poate se încearcă o echilibrare 

cu firma care a executat lucrarea, în sensul de a scădea lucrările care nu au fost făcute și să se facă altele 

necesare, cumar fi și această diferență. 

Dl primar răspunde că nu vor fi bani pentru a putea fi făcute aceste lucrări. 

Dl consilier Bogdan Coman propune ca lucrările să fie făcute în regie proprie. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă dacă a fost făcută sesizare privind degradarea drumului 

în anumite zone. Dl viceprimar subliniază faptul că drumul va ieși din garanție și atunci aceste lucrări ne 

vor rămâne în spate. 

Dl primar răspunde că au mai fost făcute reparații. 

Dl consilier Enache Mihai intervine spunând că o problemă cu drumul este și în zona “Leana lui 

Maldăr”. 

Dl primar răspunde că acolo este problemă legată de alunecare de teren. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea reia discuția spunând că atunci când se constată că sunt 

degradări la lucrarea care este în garanție trebuie făcute adrese scrise pentru a veni la reabilitări. 

Dl primar răspunde că li se va aduce în vedere atunci când vor veni după garanție. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea subliniază că dacă va veni Curtea de Conturi și va vedea drumul 

cât este de degradat și se va constatat că noi nu am făcut nicio adresa scrisa către constructor nu crede că 

va fi tocmai bine... 

Dl consilier Coman Bogdan adaugă faptul că asfaltul a fost de o foarte proastă calitate 

Dl conilier Mihai Enache intervine spunând că este normal să fie sesizați. 

Dna consilier Maria Toader adaugă faptul că la sesizarea scrisă către constructor ar trebui 

adăugate și fotografii pentru a se vedea exact cât este de degradat. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă ce înseamnă diferența de la capitolul “Alte bunuri si 

servicii” 

Dna contabil Alina Zidaru explică faptul că sunt sumele care se vor duce către RENS și RANS 

precum și evaluările care sunt în desfășurare. 

Se ridică întrebarea legată de suma destinată pregătirii profesionale. 

Dl primar răspunde că este o prevedere legală conform cătreia funcționarii publici trebuie să 

beneficieze anual de pregătire profesională. 
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Dl consilier Coman Bogdan solicită să fie reziliat contractul cu firma de pază subliniind faptul 

că în prezent există camere de supraveghere. 

Dl primar explică faptul că nu se poate rezilia acest contract și în plus cei de la firma de pază 

asigura și mentenanța camerelor de supraveghere. 

Dl consilier Coman Bogdan solicită să fie pusă cameră de supraveghere la “Râpă – la Foișor”. 

Dl primar afirmă că va ține cont de această propunere. Deasemenea dl primar aduce în discuție o 

situație întâlnită în cazul personalului angajat la Școala Gimnazială Bughea de Jos. Atrage atenția că 

există o persoană angajată cu normă întreagă la școală la Bughea și cu jumătate de normă la Școala 

Cetățeni, decontând naveta în ambele localități. 

Dna consilier Maria Toader afirmă că nu este nimic ilegal în fptul că se lucrează în două părți. 

Dl primar declară că nu este legal să decontezi naveta în ambele localități. 

Dna consilier Maria Toader intervine spunând că a solicitat sprijin pentru sala multifuncțională 

necesară Școlii Gimnaziale Bughea de Jos și care este obligatorie conform prevederilor legale. 

Deasemenea dna consilier readuce în atenția executivului problema porților de la școală, spunând 

că poarta nu se mai deschide.  

O altă problemă adusă în discuție este legată de turnarea unei alei, la poartă făcându-se foarte 

mult noroi. 

Deasemenea dna consilier Maria Toader solicită montarea de camere de superaveghere în 

Poenandre. 

Dl consilier Ion Vlădescu solicită ca la Școala cu program prelungit să fie făcut un studiu de 

oportunitate. 

Dna consilier Maria Toader răspunde că va ține cont de propunere, dar garantează că dacă va fi 

făcut un After school cu siguranță vor rămâne și elevii claselor I-IV. 

Dl Primar răspunde că cea mai mică grădiniță cu program preluncit este de 100 m.p. 

Dna conilier Maria Toader adaugă deasemenea faptul că la Școala din Valea Măcelarului 

trebuie obligatoriu făcute investiții. 

Dl primar răspunde că în funcție de buget se vor face și acele lucrări. 

Dl consilier Popa Marius pune în discuție aducerea unui medic în zona Bratia. 

Dl viceprimar intervine spunând că din informațiile pe care le are știe că s-a renunțat la 

finanțarea pentru cabinetul stomatologic. 

Dl primar răspunde că va concesiona acel spațiu și că finațarea o mai primea dacă exista un 

contract încheiat cu un medic, asistentă și femeie de serviciu. În 5 ani se ajungea la 200 000 lei...mult 

prea mult... 

Dl viceprimar adaugă faptul că s-a cheltuit totuși suma de 140 000 lei pentru acest cabinet, sumă 

care nu va fi amortizată prea curând din concesionare... 

Dl primar spune că este mândru de faptul că a reușit să construiască un cabinet stomatologic în 

comuna Bughea de Jos. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea continuă subliniind faptul că în proiectul de buget nu este prinsă 

nicio stradă pentru execuție 

Dl primar răspunde că nu poți face execuție fără proiect. 

Dna consilier Maria Toader întrabă dacă în cazul în care o biserică nu cheltuie suma alocată, 

acei bani pot fi direcționați către o altă biserică din localitate, spunând că se vrea construirea unei capele 

la Parohia Bughea de Mijloc. 

Dl consilier Coman Bogdan întreabă în ce stadiu este proiectul cu iluminatul stradal. 

Dl primar răspunde că așteaptă să vadă ce se întâmplă, proiectul fiind depus. 

Deasemenea dl consilier Coman Bogdan întreabă ce se știe vizavi de racordările gratuite la 

rețeaua electrică a rudarilor. 

Dl primar răspunde că va fi făcută o adresă către cei de la CEZ. 

Dl viceprimar întreabă pt ce este prinsă suma de 30 000 lei la gaze. 

Dl primar răspunde că acei bani sunt prinși pentru proiect. 

În discuție sunt aduse străzile care urmează a fi asfaltate:  

Plăișor – 1.5 km 

Ciopățești – 0,67 Km 

Brezoiu – 0, 840 km  
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Urmând Stadionului – 0,51 km. 

Dna consilier Maria Toader întreabă de “Ulița Bisericii”, iar dl consilier Sandu Georgian de 

Valea Calului, subliniind că de la locuitorii acelei străzi se încasează multe taxe și impozite. 

Dl consilier Mihai Enache intervine spunând că într-un stat democratic toți suntem egali. 

Dl consilier Ion Vlădescu întervine aducând în discuție nota de fundamentare la pe Valea 

Brezoiului. 

Dl consilier Ionuț Poștoacă intervine spunând că este dispus să cedeze indemnizația de consilier 

local pentru a se face proiectul pentru asfaltarea străzii Stadionului care duce către două investiții mari 

din comună: punte Stoieni și Stadion. 

Dl consilier Sandu Georgian propune ca asfaltările să fie făcute în funcție de populația străzii.. 

Dl consilier Mihai Enache propune ca în viitor asfaltarea să fie prioriară, propunând chiar 

contractarea unui credit pentru asfaltarea întregii commune. 

Dl primar răspunde că acest lucru nu-l va face, nedorind o astfel de îndatorare a comunei și a 

consiliilor viitoare. 

 Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul. Acesta este aprobat cu unanimitate 

de voturi pentru (13), dar cu amendamentul asfaltării celor 5 străzi este adoptată HCL nr.20/15.04.2021. 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui 

raport de evaluare pentru clădirea și terenul aferent aparținând fostei Școli Speciale Bughea de Jos, 

comuna Bughea de Jos, județul Argeș.–  Inițiator: Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu, aducând explicațiile 

detaliate pe marginea acestuia, subliniind faptul că raportul de evaluare întocmit va fi supus spre 

aprobare Consiliului Local Bughea de Jos. 

Dl consilier Coman Bogdan subliniază este de acord cu vânzarea acelei clădiri numai cu 

condiția cumpărării clădirii fostei cooperative. 

Dl primar explică faptul că acum vorbim despre evaluare ci nu de vânzare. Deasemenea dl 

primar propune ca la cumpărarea acelei clădiri să fie solicitat un proiect de evaluare actualizat. 

Dl consilier Ion Vlădescu subliniază faptul că acea cumpărare, pe bază de factură, este cea mai 

ușoară parte. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea adaugă faptul că pentru cumpărare cei de la cooperativă trebuie 

să aibă acte clare de proprietate. 

Dl primar afirmă că va merge la președintele cooperativei pentru a purta o discuție. 

Dl viceprimar propune să fie făcută o adresă scrisă în care să fie solicitat un punct de vedere clar 

al lor. 

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

(13) este adoptată HCL nr.21/15.04.2021. 

Se trece la punctul 4 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin 

licitatie publica deschisă cu strigare și stabilirea prețului de pornire la licitație a materialui lemnos 

conform APV-urilor nr. 2100181800910 și nr. 2100181801290  –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar; 

Acest punct este prezentat de către dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator. 

Dl consilier Ion Vlădescu propune ca documentația de licitație să fie întocmită de către dl 

viceprimar. 

Dl viceprimar afirmă că îl onorează propunerea dar noi suntem cei care organizăm licitația. 

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

(13) este adoptată HCL nr.22/15.04.2021. 

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

neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la 

nivelul U.A.T. Comuna Bughea de Jos –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Și acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu care în calitate de 

inițiator aduce explicațiile necesare pe marginea proiectului. 

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

(13) este adoptată HCL nr.23/15.04.2021. 

Se trece la punctul 5 de pe ordine de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 



5 

 

 

Dl consilier Mihai Enache  explică plenului Consiliului Local care este scopul Asociației 

culturale pe care dorește să o înființeze împreună cu dl scriitor Moise, solicitând totodată sprijin din 

partea Coniliului Local pentru această asociație culturală. 

Dl consilier Marius Popa aduce în discuție situația din Mlăci spunând că în acestă zonă trebuie 

făcute lucrări pentru apele pluviale fiind opturată podișca. 

Dl consilier Coman Bogdan solicită o informare despre cazul doamnei Nistoroiu. 

Dl consilier Ionuț Poștoacă readuce în discuție problema câinilor comunitari. 

Dl consilier Coman Bogdan întreabă ce s-a întâmplat cu excedentul bugetar. 

Dl primar răspunde că excedentul este în cont și urmează să fie folosit. 

        Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1955 ,  pentru care am încheiat prezentul 

proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință                                Secretar general 

        consilier local,              

          Bogdan Oancea                                     Bianca State-Golumbeanu 


