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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

31.03.2021 

 

PROCES-VERBAL 

 

       Încheiat astăzi 31.03.2021 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 și dna Bianca State-

Golumbeanu, secretarul general al comunei Bughea de Jos. 

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

dispoziția nr. 88/25.03.2021 

        Președintele de ședință este aleasă dl Oancea Adi-Antonel care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de 

pe ordinea de zi. 

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

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. comuna Bughea de 

Jos –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare a unor mijloace fixe în 

vederea vânzării sau casării acestora, după caz –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative a comunei Bughea de 

Jos –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a 

Consiliului Local Bughea de Jos, conform Ordinului 25/2021–  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;   

 6.  Raport activitate privind încasările până la data de 31 martie 2021 prezentat de 

Compartimentul de impozite și taxe al Primăriei comunei Bughea de Jos 

7. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

După aprobarea ordinei de zi se trece la punctul 1 de pe aceasta: Aprobarea procesului verbal al 

ședinței anterioare ale 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 Amenajamentului 

Pastoral pentru U.A.T. comuna Bughea de Jos –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

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

aduce explicațiile necesare pe marginea proiectului,deasemenea dl primar subliniază faptul că 

Amenajamentul Pastoral al comunei Bughea de Jos a fost întocmit cu sprijinul specialiștilor de la Direcția 

Agricolă Argeș. 

 Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.16/31.03.2021. 

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

de evaluare a unor mijloace fixe în vederea vânzării sau casării acestora, după caz –  Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar; 

 Și 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 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.17/31.03.2021. 

Se trece la punctul 4 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității 

deliberative a comunei Bughea de Jos –  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 solicită ca la pct.17 să mai fie adăugată o literă: Hotărârile să fie 

comunicate, la cerere, consilierilor locali. 
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Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.18/31.03.2021. 

Se trece la punctul 5 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de 

Organizare și funcționare a Consiliului Local Bughea de Jos, conform Ordinului 25/2021–  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.19/31.03.2021. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Raport activitate privind încasările până la data de 31 

martie 2021 prezentat de Compartimentul de impozite și taxe al Primăriei comunei Bughea de Jos 
Raportul este prezentat de către dl primar Ion Dorel Tănăsescu, deoarece reprezentantul 

compartimentul Impozite și taxe nu a putut fi prezent. 

Dl consilier Bogdan Coman întreabă de la câte persoane juridice este încasată suma prezentată. 

Răspunsul este dat de către dl primaru care explică faptul că până în prezent s-a încasat de la două 

persoane juridice. 

Dna conilier Maria Toader întreabă ce reprezintă suma încasată de la persoane fizice la mijloacele 

de transport. 

Dl primar explică faptul că multe persoane nu au plătită taxa TMT 

Dl Ion Vlădescu întreabă dacă cei din Bratia și-au înregistrat mijloacele de transport. 

Dl primar răspune că nu la noi 

Se trece la punctul 7 de pe ordine de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 
Dl viceprimar întreabăcare este situația vizavi de îndiguirea râului Bratia. 

Dl primar răspunde că a vorbit cu cei de la Apele Române care au spus că nu au bani pentru această 

operațiune, dar că ne vor ajuta cu utilajele iar noi să asigurăm combustibilul. 

Dna consilier Maria Toader subliniază că aceasta este îndatorirea celor de la Apele Române. 

Dl primar aprobă dar subliniază faptul că aceștia susțin că nu au fonduriele necesare. 

Dl consilier Ion Vlădescu susține că lucrarea trebuie făcută. Să asigurăm combustibilul așa cum vor 

cei de la Apele Române și să fie făcută lucrarea 

În continuare dl primar prezintă cererea d-nei Lascu Cristina prin care aceasta dorește concesionarea 

unei suprafețe de pajiște din vecinătatea proprietății sale. 

Dl consilier Bogdan Coman subliniază că nu ar fi indicată această concesionare, mai ales că familia 

cu pricina deja se crede stăpână pe întreaga suprafață din zonă, opturând total trecerea prin zonă, propunere 

cu care întreg plenul Consiliului Local este deacord. 

În continuare dl primar prezintă cererea d-lui Mihai Enache prin care acesta solicită, în numele unei 

asociații culturale, acordarea unui spațiu pentru funcționare cu titlu gratuit. 

Dl consilier Mihai Enache precizează faptul că asociația este nou înființată având ca principal 

obiectiv activitatea culturală, fiind în totalitate în serviciul cetățenilor. 

Dl consilier precizează faptul că în prezent se lucrează la statut și la obținerea tuturor avizelor 

necesare, dar are nevoie să prezinte existența unui spațiu în care asociația își va desfășura activitate. 

Dl primar precizează faptul că în prezent singurul spațiu disponibil ar fi cel de la Școala Specială. 

Dl viceprimar solicită să fie prezentată o situație cu toate spațiile din localitate disponibile. 
Dl primar ii confirma d-lui viceprimar solicitarea, iar d-lui Mihai Enache ii răspunde că cererea va fi 

analizată și conform soluțiilor găsite în teritoriu i se va acorda un spațiu, propunere cu care este deacord 

întreg plenul Consiliului Local. 

Dl consilier Coman Bogdan, propune să fie acceptată cererea de vânzare a clădirii Școlii Speciale. 

Dl consilier subliniază faptul că acea clădire este într-un stadiu foarte avansat de degradare și noi nu ne 

putem permite reparația. 

Dl primar răspunde că așa este, dar nu a vrut să influențeze decizia Consiliului Local. 

Dl consilier Ionuț Poștoacă intervine subliniind că nu este deacord cu vânzarea. 

Dl conilier Ion Vlădescu propune ca dacă acea clădire va fi vândută să se aibă în vedere cumpărarea 

unei alte clădire, cum ar fi ceea aparținând Cooperativei, cea din vecinătatea Căminului Cultural. 

Se decide evaluarea clădirii școlii speciale și ulterior supenerii unei analize amănunțite Consiliului 

Local. 
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Dl consilier Ion Vlădescu supune atenției executivului situația de pe Valea Ciocanului, subliniind 

faptul că pentru depozitarea gunoiului în acea zonă mai trebuie  adusă o ghenă. 

Deasemenea dl consilier Ion Vlădescu subliniază că pe pârâul Valea Ciocanului sunt necesare 

reparații la  opritori  

O altă problemă ridicată de către dl Ion Vlădescu este legată de gabionul de pe pârâul Valea 

Ciocanului și o alta legată de podul de la Valea Brezoiului și în aceste cazuri fiind necesare reparații. 

Dl primar răspune că va remedia problemele ridicate de către dl Vlădescu. 

Dl consilier Coman Bogdan subliniază că o problemă legată de gabion este și la puțul de pe Aleea 

Artiștilor, și în acest caz fiind necesare reparații. 

Dl consilier Pîslaru Ion subliniază că în zona Prundaru – Micudeștilor ar trebui instalat un tub pentru 

preluarea apei 

Dl consilier Ionuț Poștoacă readuce în discuție situația dalelor de pe principală, subliniind faptul că 

acestea sunt foarte degradate. 

Deasemenea dl consilier propune să fie pus pietriș pe marginea drumului. 

O altă solicitare a d-lui consilier Ionuț Poștoacă este legată de curățarea gârlei. În acest sens propune 

o acțiune cu cei de la 416, subliniind faptul că este foarte mare mizerie în zonă. 

Dl consilier Sandu Georgian subliniază faptul că și pe Valea Ciocanului dalele sunt foarte 

deteriorate. 

Deasemenea dl consilier Sandu Georgian propune ca în zona să fie pus un limitator care să interzică 

accesul mașinilor mai mari de 3,5t. 

Dna consilier Maria Toader solicită o decolmatare a podurilor din comună. 

Dl consilier Sandu Georgian propune ca în zonele critice să fie montate camere de luat vederi și 

astfel se pot depista ușor cetățenii care încalcă prevederile legale. 

Dl viceprimar ii readuce în atenție d-lui primar cazul familiei Iacob solicitând să fie găsită o soluție 

pentru a-i ajuta, aceștia fiind un caz social. 

Dl primar răspunde că a luat act de toate problemele expuse și că le va remedia în cel mai scurt timp. 

        Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1820 ,  pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință                                     Secretar general 

        consilier local,              

  Adi-Antonel Oancea                     Bianca State-Golumbeanu 


