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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

06.01.2021 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

       Încheiat astăzi 06.01.2021 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare de îndată. 

       Ședința începe la ora 14.00, 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. 1/05.01.2021  

        Președintele de ședință este aleasă dl Mihai Enache care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de pe 

ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre  privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 

2020  

2. Proiect de hotărâre  privind utilizarea excedentului din anul 2020 pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifului și a taxei de salubrizare a comunei Bughea de Jos 

pentru anul 2021 

După aprobarea ordinei de zi se trece la pct. 1 de pe aceasta: Proiect de hotărâre  privind acoperirea 

deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.  La acest punct primarul comunei, dl Ion 

Dorel Tănăsescu aduce explicații pe baza proiectului al cărui inițiator este, detaliind discuția cu cheltuielile 

urgente care sunt de făcut în aceast început de an. Deasemene dl primar explică faptul că avem un excedent 

de 354 000 mii lei. 

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

este adoptată HCL nr.1/06.01.2021. 

 Se trece la punctul 2 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind utilizarea excedentului din anul 

2020, pe anul 2021 

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

aduce explicațiile necesare pe marginea proiectului, subliniind faptul că banii care for fi folosiți reprezintă 

plata salariilor pentru angajați aferene lunii decembrie.  

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

este adoptată HCL nr.2/06.01.2021. 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifului și a taxei de 

salubrizare a comunei Bughea de Jos pentru anul 2021. 

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

detaliate pe marginea acestuia, propunând următoarele tarife: 
(1) 6 lei/lună/persoană pentru locuitorii cu domiciliul stabil pe raza comunei Bughea de Jos, județul 

Argeș 

            (2) 10 lei/an pantru persoanele cu domiciliul stabil în localitatea Bughea de Jos, plecați pe o perioadă 

îndelungată din localitate (studenți sau cei care muncesc în afara localității),  

(3) persoanele prevăzute la alin.2 în perioada în care sunt în localitate platesc taxa de salubrizare 

conform art.1 alin.1 din prezenta hotărâre 

            (4) 5 lei/lună pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani care au  domiciliul în Valea Măcelarului,  

comuna Bughea de Jos, județul Argeș 
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            (5) persoanele cu vârstă de peste 80 de ani domiciliate în comuna Bughea de Jos, județul Argeș sunt 

scutite de la plata impozitului 

(6) persoanele cu handicap gr.I și gr.II domiciliate în comuna Bughea de Jos, județul Argeș sunt scutite 

de la plata impozitului,  

            (7) 35 lei/ an pentru persoanele cu handicap mediu domiciliate în comuna Bughea de Jos, județul  Argeș. 

            (8) 65 lei/ an pentru deținătorii de case de vacanțe pe raza comunei Bughea de Jos, județul Argeș 

Dl consilier Mihai Enache întrabă dacă prin aplicarea acestor tarife se acoperă factura la gunoi. 

În răspuns dl primar afirmă că se va reuși achitarea facturii.  

Dl consilier Pîslaru Ion întrabă care este situația peturile pentru că a constatat că nu se mai ridică. 

Dl primar răspunde că se va rezolva și această situație. 

Dl consilier Ion Vlădescu întreabă ce restanțe avem la gunoi. 

Dl primar răspunde că suma se ridică la 23 000 lei. 

Dl. Consilier Ion Gavrilescu ridică problema bisericii din Hulubești, spunând că acolo nu este 

tomberon. 

Dl primar explică faptul că după tomberoane trebuie să vină fiecare în parte, nefiind treaba primărie 

să ducă tomberoanele la poartă... Cum de la Biserica Hulubești nu a venit nimeni după tomberon acesta este 

în prezent la Primărie... 

Dl consilier Mihai Enache își ia angajamentul că îl va duce personal. 

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

este adoptată HCL nr.3/06.01.2021. 

La finalul discuțiilor dl Gavrilescu Ion mai mai ridică problema iluminatului în Hulubești și a 

câinilor care sunt lăsați pe străzi. 

Dl primar răspunde că va ține cont de toate problemele ridicate. 

Dna consilier Maria Toader întrabă ce se mai știe de proiectul cu tabletele pentru desfășurarea 

activității școlare. 

Dl primar răspunde că acesta este în curs de implementare. 

        Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1500 ,  pentru care am încheiat prezentul 

proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Mihai Enache                           Bianca State-Golumbeanu 
 


