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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

07.01.2020 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

       Încheiat astăzi 07.01.2020 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,  dna Bianca 

Golumbeanu, secretarul general al comunei Bughea de Jos și dna Mihaela Tănăsescu, inspector superior în 

cadrul Compartimentului SVSU Stare civilă al Primăriei Bughea de Jos . 

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

dispoziția nr. 1/06.01.2020  

        Președintele de ședință este aleasă dl Bogdan Oancea care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de pe 

ordinea de zi. 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 

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

anul 2019  

3. Proiect de hotărâre  privind utilizarea excedentului din anul 2019, pe anul 2020 

4. Proiect de hotărâre  privind reorganizarea a serviciului voluntar pentru situații de urgență al 

comunei Bughea de Jos 

După aprobarea ordinei de zi se trece la pct. 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 ordine de zi: 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 505 525 mii 

lei. 

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

este adoptată HCL nr.1/07.01.2020. 

 Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind reorganizarea a serviciului 

voluntar pentru situații de urgență al comunei Bughea de Jos 

Acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu. Acesta, 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.2/07.01.2020. 

Se trece la punctul 4 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind reorganizarea a serviciului 

voluntar pentru situații de urgență al comunei Bughea de Jos. Și acest punct este prezentat de primarul 

comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu, după care cuvântul îi este dat d-nei Mihaela Tănăsescu pentru a aduce 

explicații detaliate. Dna Tănăsescu explică faptul că este necesar ca acest proiect sa fie adoptat deoarece s-a 

schimbat legislația din domeniu. Deasemenea se subliniază faptul că numărul voluntarilor va trebui redus, 

conform noilor prevederi. 

Dna consilier Maria Toader intervine, întrebând dacă în SVSU avem specialiști. 
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Dna Tănăsescu îi răspunde că atunci când vorbim de specialiști, vorbim desăpre voluntarii care au 

cursuri și diplome, o parte dintre ei fiind în această situație. 

Dl consilier Ion Eșanu solicită ca și ceilalți voluntari, care nu mai pot face parte din echipă, 

conform noilor reglementări, să rămână cumva parte din Serviciu 

Dl consilier Ion Vlădescu solicită lămuriri, acesta punctând că din 28 de voluntari câți au fost vor 

rămâne 12...destul de puțin după opinia sa. 

Se solicită ca din organigrama SVSU să facă parte și restul voluntarilor. Să fie cei 12 specialiști care 

au cursuri și diplome, iar restul să fie voluntari. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă dacă acele cursuri de perfecționare au fost contra cost. 

Dna Mihaela Tănăsescu răspunde că totul a fost gratuit, fiind vorba despre cursuri de specializare 

care s-au desfășurat la Pitești și Lerești. 

Dna consilier Maria Toader întreabă care este starea hidranților. 

Dna Mihaela Tănăsesscu răspunde că toți sunt în stare de funcționare. 

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

este adoptată HCL nr.3/07.01.2020. 

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

proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Bogdan Oancea                                  Bianca Golumbeanu 
 


