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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

05.11.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 05.11.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare cu convocare de indata din luna noiembrie. 

        Ședința începe la ora 1400,  participă 13 consilieri din 13 funcții ocupate,        

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

Golumbeanu, secretarul general al UAT Bughea de Jos. 

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

dispoziția nr. 345 /04.11.2020 

         Președintele de ședință este aleas dl Bogdan Coman, 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 13.10.2020; 

             2. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și  implementării proiectului 

cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 

Comuna Bughea de Jos, Județul Argeș” -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inființării Unității de Management a Proiectului ( UIP) 

”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna 

Bughea de Jos, Județul Argeș” - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Se supune la vot proiectului ordinei de zi,  acesta fiind 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 (12), dl 

Mihai Enache se abtine, acesta neparticipand la sedinta anterioara.  

Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea obiectivului de 

investiții și  implementării proiectului cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it 

mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Bughea de Jos, Județul Argeș”  - Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar        

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta aducând 

explicații detaliate asupra sumelor expuse în proiectul prezentat. Dl primar puncteaza faptul ca deja pentru 

mediul urban nu mai sunt fonduri pentru accesarea acestui proiect. Deasemenea dl primar adauga faptul ca 

daca nu se va putea accesa acest program vom fi nevoiti sa achizitionam tabletele necesare desfasurarii 

activitatii didactie din fonduri proprii. 

Dna consilier Maria Toader intervine spunand ca este foarte multumita de acest proiect considerand 

ca este ce mai buna varianta. Deasemenea adreseaza rugamintea catre executiv ca daca se va ajunge la 
implementare sa tina cont la achizitionarea tabletelor ca acestea sa fie in mod obligatoriu si cu cartela de 

internet. 

Dl consilier Ion Esanu intreaba daca se cunosc furnizorii 

Raspunsul este dat de catre dl primar care explica faptul ca este mult prea devreme pentru acest lucru 

dar cu siguranta vor trebui respectate niste norme impuse de Ministerul Educatiei 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru, este adoptată 

HCL nr.49/05.11.2020 

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

Unității de Management a Proiectului ( UIP) ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 

respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
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învățământul preuniversitar, Comuna Bughea de Jos, Județul Argeș”  - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar; 

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta aducând 

explicații detaliate pe marginea proiectului 

 Nefiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru este adoptată HCL 

nr.50/05.11.2020 

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1330 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

 Bogdan Ionut  Coman                                  Bianca State-Golumbeanu 


