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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

13.10.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 13.10.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare din luna august. 

        Ședința începe la ora 1400,  participă 12 consilieri din 13 funcții ocupate, lipsind dl consilier Mihai 

Enache  

       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. 323/07.10.2020 

         Președintele de ședință este aleas dl Valeriu Constantin Banica, 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 28.08.2020; 

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

          Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

            3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020 
                                             Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Întrebări și interpelări 

Dl primar viceprimar Bogdan Onacea propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre 

pentru actualizarea devizului general al obiectivului “ privind adoptarea unui regulament pentru 

amplasarea antenelor de telefonie mobilă și ale altor tipuri de antene de emisie – recepție pe teritoriul 

administrativ al comunei Bughea de Jos  
Se supune la vot proiectului ordinei de zi, cu noul amendament, acesta fiind aprobat cu unanimitate 

de voturi (12). 

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).  

Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:  . Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheluieli pe anul 2020 - 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. 

Domnul viceprimar Bogdan Oancea subliniaza faptul ca pentru a putea fi decontata naveta elevilor 

trebuie sa existe contract cu firma de transport . 

Dl primar explica faptul ca momentan acest contract nu exista, dar va fi semnat 

Dl viceprimar puncteaza deasemenea ca pe viitor ar trebui sa se tina cont de faptul ca exista legislatie 

in vigoare prin care elevii premianti primesc burse de merit. 

Dl consilier Bogdan Coman intervine solicitand o igienizare mai serioasa la microbuzul care asigura 

transportul elevilor  

Dl primar explica faptul ca igienizarea este facuta, iar normele sanitare in vigoare sunt respectate 

Dl conilier Ion Vladescu cat mai este de plata la drumul de pe Piscul Vlazilor 

Raspunsul este dat de catre dl primar care subliniaza ca mai trebuie platita suma de 220 295 lei pentru 

acest drum. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea solicita ca la investitiile viitoare sa fie formata o echipa din cadrul 

Consiliului Local care sa mearga pe teren cu proiectantul. Deasemenea dl viceprimar intreaba care este 

situatia la Scoala din Valea Macelarului. 

Dl primar raspunde ca acolo, pe partea de N, vor fi facute cel putin 3 clase.  

In discutie mai este adus si iluminatul stradal . 
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Dl primar raspunde ca proiectul in acest moment se afla la Fondul de Mediu. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru, este adoptată 

HCL nr.46/13.10.2020 

Se  trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției 

bugetare la data de 30.09.2020   - 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 

 Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru este adoptată 

HCL nr.47/13.10.2020 

Se trece la punctul cu care a fost suplimentată ordinea de zi: Proiect de privind privind adoptarea unui 

regulament pentru amplasarea antenelor de telefonie mobilă și ale altor tipuri de antene de emisie – 

recepție pe teritoriul administrativ al comunei Bughea de Jos  

 Acest  proiect este prezentat de dl viceprimar Bogdan Oancea, acesta subliniind faptul ca este un 

proiect care a mai fost analizat intr-o sedinta anterioara dar retras ulterior de pe ordinea de zi. Domnia sa 

explica faptul ca in acest moment considera ca este necesar sa fie readus pe ordinea de zi, fiind o initiaticva a 

Consiliului care este aproape de finalizarea mandatului 

Dl primar subliniaza faptul ca acel contract cu firma RCS RDS, care a creat multe controverse in 

comuna a fost reziliat 

            Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru, este adoptată  

HCL nr. 48/13.10.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:  Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dl consilier Ion Esanu tine sa multumeasca executivului si colegilor de consiliu pentru 

colaborarea celor 4 ani, adaugand ca ori decate ori va fi nevoie de consilierii care in noul Consiliu Local nu 

mai sunt, vor raspunde cu promtitudine.  

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1445 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

  Constantin Banica                                       Bianca State-Golumbeanu 
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