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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

17.02.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

        Încheiat astăzi 17.02.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței ordinare 

din luna februarie. 

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

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

secretarul general al UAT Bughea de Jos, salariații Primăriei Bughea de Jos și cetățeni ai comunei în calitate 

de ivitați. 

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

dispoziția nr. 119/11.02.2020 

        Președintele de ședință este aleas dl  Viorel Oancea, 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 30.01.2020; 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului general centralizat al  comunei Bughea de Jos pentru 

anul 2020 – inițiator: Ion Dorel Tănăsescu – primar  

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei 

Bughea de Jos, la finele anului 2019: Ion Dorel Tănăsescu – primar 

4. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

După aprobarea proiectului ordinei de zi cu unanimitate de voturi (13), se trece la punctul 1 de pe 

aceasta, prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local.   

Nefiind aduse amendamente la 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 aprobarea bugetului general 

centralizat 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 subliniind 

faptul că anul 2019 a fost încheiat destul de bine, merit al ordonatorului principal de credite, acesta fiind cel 

care ordonoează banii comunității. Dl primar subliniază faptul că avem un excedent de peste 505 mii lei, bani 

pe care îi avem datorită faptului că au fost făcute economii, precum și datorită colecării eficiemte a taxelor și 

impozitelor. 

Dl primar continuă prin prezentarea bugetului defalcat pe fiecare capitol în parte, cu mențiunea că vor 

mai veni și ale sume de la județ. În discuție este adus subiectul legat de branșarea comunei la rețeaua de gaze 

naturale. Se precizează faptul că rețeaua de gaze se află la intrarea în comună, urmând ca după discuțiile 

purtate cu cei de la MDRAP să se încerce accesarea de fonduri europne pentru implemenatrea acestui proiect.         

Dl primar subliniază faptul că vor fi doar 17 proiecte în acest sens care vor primi finanțare.  

Discuția este dusă către gunoiul menajer, dl primar subliniind faptul că este o problemă legată de 

colectarea selectivă. Se adaugă faptul că dacă nu va fi crescută selectarea vom fi nevoiți să creștem prețul la 

gunoi. 

Următorul capitol detaliat este legat de turnarea covorului asfaltic în comună. 

Aici dl primar subliniază că sunt două aspecte: 

1. Proiecte întocmite – studiu de fezabilitate: Valea Măcelarului – Monument – Brazi, Brezoiu, 

Drumul Stadion – Stoieni, Valea Calului, Ulița Bisericii Hulubești 

2. Nu sunt întocmite proiecte: Ciopățești, Malu Bisericii, Valea lui Crasan. 

Dl primar declară faptul că este un an destul de bogat, din punct de vedere al bugetului, sumele fiind 

completate pe parcursul anului, dar în același timp vine cu rugămintea către Consiliul Local ca membrii 

acestuia să nu vină cu propuneri populiste doar pentru a face campanie electorală. 

 Dl consilier Mihai Enache se înscrie la cuvânt subliniind faptul că nu suntem singura localitate care 

are excedent bugetar... Deasemenea dl Enache întreabă dacă în lista investițiilor sunt prinse și proiectele 

inițiate de consilierii locali ai comunei Bughea de Jos în anul anterior. 
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Răspunsul este dat de către dl primar acesta subliniind că o parte dintre proiectele inițiate sunt prinse ca 

investiții în acest an. 

Dl consilier Mihai Enache continuă subliniind faptul că la Cultură nu este prins nimic, acest capitol 

fiind practic inexistent. Dl consilier mai cere lămuriri vizavi de proiectul de gaze, stadiul în care acesta se află. 

Dl primar explică fatul că suntem în stadiul de avize, adică urmează a fi luat avizul de la ape si plătită 

taxa de mediu.  

Dl consilier Mihai Enache întreabă care este stadiul lucrărilor la Stoieni. 

Răspunsul este dat de către dl primar care explică faptul că va fi construită puntea pietonală cu o 

singură bandă. 

Dl consilier Mihai Enache ridică și problema legată de șanțul de la monument întrebând cine trebuie 

să efectueze lucrarea. 

Dl primar răspunde că lucrarea trebuie făcută de către constructor, dar mai avem nevoie de bani. 

Dl consilier Mihai Enache afirmă că trebuie finalizate proiectele începute și abia apoi facute altele, 

deasemenea dl consilier subliniază că observă că în zona Poenandre nu sunt prinse niciun fel de lucrări în acest 

an. 

Dl primar îi răspunde că vizavi de Poenandre anul trecut s-au făcut numai în acea zonă investiții, acum 

mai trebuie să se intervină și pe restul drumurilor din comună. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine subliniind faptul că dacă nu avem proiecte nici nu putem 

accesa fonduri. 

Dl primar întărește afirmația d-lui viceprimar adăugând faptul că atunci când a preluat mandatul de 

primar nu a avut niciun proiect lăsat. 

În replică dl cosnilier Gheorghe Sanda răspunde că atunci când a încheiat mandatul de primar a lăsat 

dpuă proiecte în derulare, cel din Poenandre și cel de la Stadoin. Dl Sanda mai adaugă că dacă vorbim despre 

proiecte lăsate de la un mandat la altul, dânsul chiar poate spune că nu a avut niciun proiect atunci când a 

preluat mandatul de primar. 

Dl consilier Bogdan Coman solicită ca proiectele să fie executate în ordinea necesităților și să ne 

gândim și la următorul Consiliu Local și următoarea conducere atunci când cheltuim bugetul acestui an. 

Deasemenea dl consilier aduce în atenția Consiliului Local drumul de la Valea Măcelarului, subliniind 

faptul că acel drum este tranzitat de 800 de persoane, oamenii din zonă spunând că vor să facă o listă cu 

semnături pentru a o aduce la Primărie cu solicitarea de asfaltare a drumului.  

Dl consilier mai adaugă că acolo unde a fost turnat asfalt trebuie făcute șanțurile, în caz contrar se va 

deteriora drumul... 

În privința investiției de la Valea Brezoiului – mai exact Puntea de la Valea Brezoiului, dl Coman 

subliniază că nu este o urgență și că ar trebui înlocuită cu o altă lucrare. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine spunând că absolut orice lucrare este necesară și binevenită. 

În răspuns pentru dl Coman Bodan, dl primar explică faptul că bugetul este structurat pe trimestre și 

deci nu va cheltui tot bugetul în primele două trimestre. 

Dl consilier Ionuț Poștoacă întreabă de reparașia de la Dispensar. 

În răspuns dl primar explică faptul că acolo investiția trebuie făcută și cu celelalte unități care sunt în 

clădire. 

Dna contabil Alina Zidaru atrage atenția să nu uităm de faptul că din trimestru III nu mai avem bani 

pentru plata asistenților personali.  

Dl viceprimar Oancea Bogdan intervine solicitând lămuriri vizavi de sumele de la proiecte europene, 

subliniind că suma cu care noi contribuim pentru acele vestiare de la terenul de sport este mai mare decât suma 

cu care am contribuit la renovarea Școlii din Valea Măcelarului...unde a fost făcut o extindere.... 

Dl consilier Ion Vlădescu intervine întrebând dacă banii cu care noi contribuim la finanțarea acestor 

proiecte mai vin înapoi. 

Dl primar răspunde că partea cu care noi contribuim nu se mai întoarce. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea solicită o revizuire a bugetului astfel încât să se poată începe asfaltarea 

pe drumul Plăișor, venind cu propunerea clară de a se lua 10 mii lei de la apă. 

Răspunsul dl primar este categoric, spunând că nu poate sub nicio formă lua bani de la apă. 

Dl consilier Iuian Ciobanu întreabă care sunt termenele de finalizare a lucrarilor. 

Dl primar îi răspunde punctual vizavi de termenul de finalizare a fiecărei lucrări în parte. 
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Dl consilier Ion Enaru solicită ca dacă nu este dusă apă pe Mușa să se facă o jocțiune cu Malu 

Bisericii cu apa din Mlăci. 

Răspunsul dl-ui primar a fost un categoric Nu vizavi de această propunere, acesta subliniind că 

niciodată nu va face acest lucru. 

Dna cosnilier Maria Toader întreabă dacă mai avem fond de rezervă. 

Răspunsul este dat de către dl primar care răspunde că mai sunt bani în fondul de rezervă. 

Dna consilier Maria Toader adaugă faptul că sunt foarte puțini bani pentru bibliotecă, dar subliniază 

că se vor face solicitări și către Consiliul Județean. Deasemenea, dna Maria Toader întreabă dacă la grădiniță 

va fi folosită și sursă externă de finanțare. 

Dl primar răspunde că va fi cu siguranță ți sursă de finanțare externă. 

Dna Maria Toader mai adaugă faptul că se speră într-o finanțare guvernamentală pentru înființarea 

unui cabinet medical școlar. 

Înainte de supunerea la vot a proiectului iau cuvântul câțiva cetățeni prezenți în sală. 

Se solicită cu vehemență asfaltarea drumului Plăișor, iar dl Eugen Anuța prezintă problemele cu care se 

confruntă dânsul și cetățenii din zona Bădești în versuri. 

Dl viceprimar Oancea Bogdan solicită să fie supus la vot amendamentul propus de dânsul – să fie luat 

10 mii de la apă și să se înceapă asfaltarea dr Plăișor. 

Dl Ionuț Poștoacă intervine spunând că nu este normal ce face și că deja aceasta este pură campanie 

electorală. 

Se supune la vot amendamentul care este votat de 4 consilieri (Oancea Bogdan, Toader Maria, Enache 

Mihai și Coman Bodan). 

Prin urmare este supus la vot proiect de buget în forma inițială. Cu 9 voturi pentru și 4 împotrivă 

(Oancea Bogdan, Toader Maria, Enache Mihai și Coman Bodan) este acprobată HCL nr. 16/17.02.2019 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea rezultatelor inventarierii 

generale a patrimoniului comunei Bughea de Jos, la finele anului 2019: Ion Dorel Tănăsescu – primar 

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

Enache)  este adoptată HCL nr. 17/17.02.2019 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dl primar explică faptul că va trebui să dăm o hotărâre cât mai urgent cu privire la 

serviciul de furnizare a apei potabile către populație, explicând că va trebui să decidem dacă facem Serviciu 

propriu sau mergem pe gestiune delegată. 

În urma discuțiilor purtate membrii Consiliului Local au decis că momentan singura variantă ar fi 

delegarea gestiunii și deci să se dea hgotărârea pentru a fi demarate procedurile în acest sens. 

Un alt subiect discutat a fost legat de decontarea navetei cadrelor didactie. Naveta pentru luna ianuarie 

a fost aprobată spre decontare cu unimitate de votri (13) dar dl primar solicită ca dosarul de navetă să fie adus 

mai devreme pentru a putea fi studiat, ci nu în ziua ședinței. 

         Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1900 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       ViorelOancea                                                     Bianca Golumbeanu 
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