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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

27.02.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

        Încheiat astăzi 27.02.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare cu convocare de îndată din luna februarie. 

       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 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. 140 / 26.02.2020 

        Președintele de ședință este aleas dl  Viorel Oancea, 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 17.02.2020; 

2.  Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 

trimestrul II, III și IV   

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție  ,,Înființare Rețea de Distribuție Gaze Naturale în comuna Bughea de 

Jos, județul Argeș”   

4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu  apă 

al comunei Bughea de Jos, județul Argeș 

După aprobarea proiectului ordinei de zi cu unanimitate de voturi (13), se trece la punctul 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 ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul II, III și IV   – inițiator: Ion Dorel Tănăsescu – primar  

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

faptul că anul foarte mulți cetățeni s-au bucurat de investiția care urmează a fi făcută la apă. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea cere detalii vizavi de această rectificare. 

Răspunsul este dat de dl primar care explică detaliat punctând asupra sumelor prezentate în proiect. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine întrebând dacă putem începe proiectele și dacă se va începe lucrarea 

la extinderea rețelei de apă. 

Răspunsul d-lui primar este afirmativ, punctând și faptul că lucrarea la apă va fi începută foarte 

curând. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine din nou cerând asigurări că lucrările executate la șanțuri vor fi 

executate așa cum apar în proiect. Solicitând să nu se renunțe la nicio lucrare. 

În răspuns dl primar afirmă că lucrările vor fi executate așa cum prevede proiectul. 

       Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru este adoptată HCL nr. 

18/27.02.2020 

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

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ,,Înființare Rețea de Distribuție Gaze 

Naturale în comuna Bughea de Jos, județul Argeș”   

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

faptul că va trebui să meargă cât de repede posibil la MDRAP pentru a depune proiectul. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru este adoptată HCL 

nr. 19/27.02.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind stabilirea modalității de gestiune a 

serviciului de alimentare cu  apă al comunei Bughea de Jos, județul Argeș 
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Dl primar prezintă proiectul, în calitate de inițiator, explicând faptul că nu putem face Serviciu propriu 

pentru alimentarea cu apă, deoarece timpul este foarte scurt și nu avem timul necesar, prin urmare propune 

darea în gestiune delegată a acestui serviciu. 

Dl consilier Mihai Enache întreabă de ce s-a ajuns în această situație în care să fim presați de timp. 

Dl primar explică faptul că s-a vrut prelungirea contractului cu cei de la SC Edilul CGA cu 2 ani, dar 

ulterior cei de la SC Edilul nu au mai vrut decât semnarea prelungirii contractului pentru 3 luni.  

Deasemenea adaugă faptul că va fi făcută licitație, iar pentru întocmirea documentației vom apela la o 

firmă de consultanță. 

Dl consilier Ion Vlădescu intervine întrebând dacă va fi întocmit și un caiet de sarcini. 

Dl primar răspune că în documentația de licitație este prevăzut caietul de sarcini, iar ulterior toată 

documentația va fi aprobată de consiliul local. 

Dl consilier Mihai Enache intervine întrebând care sunt criteriile de alegere a firmei care va efectua 

consultanța. 

Dl primar răspunde că aceasta este sarcina dânsului exclusiva, în calitate de ordonator de credite, dar 

ca răspuns firma va fi aleasă în funcție de competențe. Dl primar mai subliniază faptul că nu a cheltuit 

niciodată banii din buget inutil, a renunțat la toate plecările și întâlnirile, dând exemplu întâlnirea cu cei de la 

ACOR, tocmai pentru a face economii la buget. 

Dl consilier Ion Vlădescu întreabă dacă lucrarea de la apă va fi efectuată de aceeași firmă. 

Dl primar răspunde că aceeași firmă va finaliza lucrarea. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine întrebând de ce avem nevoie de firmă de consultanță pentru 

licitația de la darea în gestiune delegată a Serviciului de alimentare cu apă al comunei. 

Dl primar explică fatul că documentația este foarte amplă și avem nevoie să fim îndrumați.  

Dl consilier Mihai Enache întreabă de ce nu putem face Serviciu și de ce trebuie făcut contract pe 

cinci ani, așa cum este prevăzut în contractul cadru. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea răspunde că nu ne putem permite acest Serviciu, ar fi cheltuieli prea 

mari de suportat din bugetul local. 

Dl primar explică, făcând un calcul sumar numai cu ce ar însemna plata salariilor, că a face Serviciu în 

acest moment nu poate fi suportat de bugetul comunei. În plus dl primar mai adaugă faptul că toate comunele 

care au Serviciu propriu de alimentare cu apă sunt în pierdere  

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru  și un vot împotrivă 

(Mihai Enache) este adoptată HCL nr. 20/27.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       ViorelOancea                                                     Bianca Golumbeanu 


