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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

28.07.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 28.07.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

ordinare din luna iunie. 

        Ședința începe la ora 1500,  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 și dna Alina Zidaru contabil UAT Bughea de Jos. 

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

dispoziția nr. 263 /21.07.2020 

         Președintele de ședință este aleasă dna  Maria Toader, 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 30.06.2020; 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020 – inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Bughea de Jos prin 

Consiliul Local al  comunei Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT Bughea de Sus prin Consiliul Local al  

comunei Bughea de Sus - Județul Argeș, pentru înființarea rețelei de alimentare cu gaze în cele două UAT-uri– 

inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;                                    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii  proiectului pentru obiectivul de investiție “ 

Modernizare iluminat public stradal în comuna Bughea de Jos, județul Argeș ” pentru participarea la Programul 

privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public– 

inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

         5. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

            Se supune la vot proiectului ordinei de zi și este aprobat cu unanimitate de voturi (13). 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare a 

Consiliului Local.   

Nefiind aduse amendamente 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 execuției bugetare la 

data de 30.06.2020 – inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;        

Proiectul este prezentat de dna contabil Alina Zidaru care aduce explicații detaliate asupra sumelor 

expuse în proiectul prezentat. 

Dl consilier Bogdan Coman intervine spunând că drumul din Poenandre este praf, solicitând să se 

verifice asfaltul înainte de încheierea procesului verbal de recepție. 

Dl consilier Bogdan Coman completează afirmând că în acest mandat nu au fost capabili să facă 

șanțurile la drumurile făcute de dl Gheorghe Sanda în timpul mandatului său de primar. 

Se ridică problema puntei Stoieni, subliniindu-se că suma alocată este prea mică. 

În explicație dna Alina Zidaru argumentează faptul că suma alocată este împărțită în două, adăugând 

faptul că banii sunt împărți până la trimestru 4. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă de situația de la IBU Mlăci. 

Răspunsul este dat de dn contabil care explică faptul că s-a plătit ultima factură în valoare de 46 000 

lei. 

În discuție este adusă și situați asistenților personali și persoanelor cu handicap.  

Dna contabil răspunde că bani pt aceste două categorii mai sunt doar pentru luna august, dar sunt 

făcute adrese pentru a primi sumele necesare achitării indemnizațiilor și drepturilor salariale.  

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă unde au fost făcute economii în bugetul local în timpul stării 

de urgență deoarece nu s-au generat cheltuieli. 
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Dna contabil răspunde că nu putem discuta de economii atâta timp cât au fost făcute cheltuieli 

neprevăzute cu măști, dezinfectante, combinizoane și alte lucruri necesare prevenirii îmbolnăvirii cu virusul 

Sars-Cov-2 

Dl consilier Mihai Enache punctează că până în prezent a fost cheltuită suma de 11 000 lei pentru 

consultanță 

Dl consilier Bogdan Coman solicită o informare cu suma aferentă amenzilor. 

Dna consilier Maria Toader îi adresează d-lui viceprimar o întrebare legată de numărul amenzilor 

transformate în muncă în lolosul comunității. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea afirmă că începând cu data de 1 iunie 2020 dânsul nu se mai ocupă de 

cei de la 416 (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - 

ajutor social)  

În sala de ședință este chemată dna inspector Adi Enache care prezintă pe scurt situația amenzilor 

încasate la Primăria Bughea de Jos. 

Dl viceprimar Bogdan Oance readuce în discuție situația d-lui Cornea Ion, subliniind că acesta nu se 

prezintă la muncă. 

Răspunsul este dat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, acesta explicând faptul că dl Cornea se prezintă 

la muncă și are sarcini bine trasate în Bratia. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine spunând că nu este normal să se discute despre o persoană care nu 

este prezentă, solicitând ca discuția să fie continuată în ședința viitoare și în prezența d-lui Ion Cornea 

Dl viceprimar Bodan Oancea solicită un raport de activitate al d-lui Cornea și d-nei Viorica Găină, 

bibliotecar al comunei Bughea de Jos. 

Dna secretar general Bianca Golumbeanu subliniază că a luat act de solicitare și le va transmite celor 

doi salariați ca la următoarea ședință ordinară a Consiliului Local să prezinte raportul de activitate. 

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

(Mihai Enache) este adoptată HCL nr.36/28.07.2020 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de asociere 

încheiat între UAT Bughea de Jos prin Consiliul Local al  comunei Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT 

Bughea de Sus prin Consiliul Local al  comunei Bughea de Sus - Județul Argeș, pentru înființarea rețelei de 

alimentare cu gaze în cele două UAT-uri– inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;                

Acest  proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta 

subliniind necesitatea adoptării proiectului explicând modificările impuse de noua legeslație vizavi de 

înființarea rețelelor de gaze naturale.  Dl primar explică faptul că a avut o întâlnire cu dl primar Nicolae 

Tarbă de la Bughea de Sus și consultantul care se va ocupa de implementarea proiectului.  

Deasemenea se aduc explicații vizavi de noul ghid impus pentru înființarea acestei rețele, care 

impune să fie un număr minim de 1000 de gospodării, motiv pentru care se va face această asociere. 

Deasemenea dl primar explică faptul că va trebui făcut un studiu de fezabilitate comun și măsurători 

topografice la conductă și în dreptul fiecărei proprietăți care urmează a fi branșată 

Dl consilier Mihai Enache întreabă ce se va întâmpla cu studiul de fezabilitate și celelalte documente 

pentru care s-a cheltuit 130 000 lei 

Dl primar explică faptul că documentația trebuie refăcută pentru că așa impune legea 

Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine solicitând ca în acord să se stiplueze că fiecare parte se 

poate retrage dacă proiectul nu primește finanțarea 

          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul, cu noul amendament, și cu 13 voturi 

pentru este adoptată  HCL nr. 37/30.06.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii  proiectului 

pentru obiectivul de investiție “ Modernizare iluminat public stradal în comuna Bughea de Jos, județul Argeș ” 

pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public– inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

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

Dl consilier Ion Eșanu întreabă dacă suma acordată este una fixă 

Dl primar afirmă că în prezenta da, este vorba despre o sumă fixă în funcție de localitate. 

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

nu votează) este adoptată HCL nr.38/30.06.2020 
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Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:  Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dl consilier Ion Enaru întreabă dacă drumul Valea Bisericii are cadastru 

Dl primar răspunde că acest drum este cadastrat doar jumătate. 

Dl consilier Ion Enaru mai solicită să se găsească o soluție cu oglina de la cămin, aceasta nefiind, în 

opina sa, prea bună. 

Dl consilier Ion Răuță solicită ca pe drumul Valea caselor să se facă “traverse” 

Dl primar răspunde că va ține cont de solicitare și va încerca o rezolvare în viitorul apropiat 

Dna consilier Maria Toader, în calitate de director al Școlii Gimnaziale Bughea de Jos, intervine  

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1700 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Maria Toader                                            Bianca Golumbeanu 
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