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JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS
27.05.2020

PROCES-VERBAL

        Încheiat astăzi 27.05.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 
ordinare din luna mai.
       Ședința începe la ora 1500,  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. 218/12.05.2020
        Președintele de ședință este aleas dl  Ion Răuță, 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 31.03.2020
        2. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea modificării regulamentului Consiliului Local Bughea de 
Jos privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, în 
situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate – Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020– Inițiator:  Ion Dorel 
Tănăsescu – primar;

4. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli trim II– Inițiator:  Ion 
Dorel Tănăsescu – primar;

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii contractului dintre comuna Bughea de Jos și SC 
Edilul CGA SA privind  delegarea gestiunii serviciului de apă – Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor
pentru plata serviciilor oferite de bonă – Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;

7. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local
Înainte de aprobarea ordinei de zi dl consilier Ionuț Poștoacă solicită suplimentarea acesteia cu un nou 

proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind 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 noua completare și este 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 (13). 
Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea modificării 

regulamentului Consiliului Local Bughea de Jos privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor 
Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate – 
Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;comunei Bughea de Jos – inițiator: 

Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta subliniind 
motivul pentru care se completează acest regulament.

Secretarul general al comunei, dna. Bianca Golumbeanu, aduce  explicațiile legale subliiniind faptul că
datorită situației provocate de pandemie, conform prevederilor legale ședințele de Consiliu Local trebuie 
susținute on-line, nefiind permise întâlnirile cu mai mult de 8 persoane. Pentru ca acest lucru să fie posibil 
trebuie completat regulamentul Consiliului Local deoarece în acesta nu este prevăzută o astfel de convocare.
          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru este adoptată HCL 
nr. 24/27.05.2020

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare la 
data de 31.03.2020– Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;
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Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta 

subliniind sumele prevăzute în proiectul de hotărâre
          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și o abținere (dl 
Mihai Enache) este adoptată HCL nr. 25/27.05.2020

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli trim II– Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;

Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, detaliind 
fiecare sumă care este prevăzută în bugetul rectificat

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și o abținere (dl 
Mihai Enache) este adoptată HCL nr. 26/27.05.2020

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii contractului
dintre comuna Bughea de Jos și SC Edilul CGA SA privind  delegarea gestiunii serviciului de apă – Inițiator:
Ion Dorel Tănăsescu – primar;

Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta 
explicând că este necesară această prelungire deoarece nu este înca gata documentația întocmită pentru 
licitația de dare în gestiune a serviciului de alimentare cu apă potabilă a localității. Dacă această prelungire a 
contractului nu este efectuată comuna va rămâne fără apă potabilă.

Dl consilie Coman Bogadan intervine spunând că ar trebui puse niște condiții către cei de la SC Edilul
CGA în sensul în care nu se intervine promt atunci când sunt avarii în localitate. 

Dl primar intervine subliniind faptul că nu suntem în măsură în acest moment să punem condiții, în 
plus în prezent pierderile nu se plătesc.

Dl consilier Coman își susține punctul de vedere spunând că totuși trebuie stipulat în contract să se 
intervina mai repede.

Explicația este adusă de dl primar care subliniază faptul că nu se pune în discuție acest lucru în prezent 
și că toate acestea se vor stipula în noul contract cu agentul economic care va câștiga licitația.
           Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru și 2 abțineri (dl 
Mihai Enache și dl Bogdan Coman) este adoptată HCL nr. 27/27.05.2020

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind
acordarea  unui  ajutor  financiar  familiilor  pentru  plata  serviciilor  oferite  de  bonă  –  Inițiator:   Ion  Dorel
Tănăsescu – primar;

Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator,  acesta
explicând că este vorba despre prevederile impuse de lege care ne obligă să aprobăm această metodologie. 

Dl primar adaugă faptul că până în prezent nu este nicio solicitare pentru plata acestui serviciu.
            Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru este adoptată 
HCL nr. 28/27.05.2020

Se trece la punctul cu care a fost solicitată ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind 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 consilier Ionuț Poștoacă, în calitate de inițiator acesta explicând că a
inițiat acest proiect datorită faptului că sunt foarte multe nelămuriri în localitate odată cu aprobarea montării
antenei de telefonie mobilă de către firma RCS – RDS

Dl Poștoacă Ionuț solicită ca certificatele de urbanism emise de către Primăria Bughea de Jos către
firmele de telefonie mobilă  și  ale altor tipuri  de antene de emisie  – recepție  pe teritoriul  administrativ  al
comunei Bughea de Jos să fie avizate și de către Consiliul Local.

Dl consilier Mihai Enache intervine solicitând ca toate certificatele de urbanism să fie avizate de
Consiliul Local

Secretarul general al comunei subliniază că acest lucru nu este legal. Conform OUG 57/2019 privind
Codul  administrativ  avizul  Consiliului  Local  este  necesar  la  emiterea  Certificatelor  de  Urbanism pentru
amenajarea teritoriului, art 129 alin.6 lit.c.
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Dl consilier Mihai Enache susține că certificatul de urbanism nu a fost emis conform prevederilor

legale.
Răspunsul  este  dat  de  către  dl  primar  Ion  Dorel  Tănăsescu care  explică  faptul  că  la  emiterea

Certificatului de Urbanism au fost respectate toate prevederile legale și solicitate avizele conform legii.
Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru adoptată HCL nr.

29/27.05.2020
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:  Alte probleme supuse atenției Consiliului Local
La acest punct dl consilier Bogdan Coman solicită lămuriri vizavi de monumentul din Mlăci
Răspunsul este dat de către dl primar care subliniază că va fi rezolvată și această problemă.

           Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1610 , pentru care am încheiat prezentul proces 
verbal.

Președinte de ședință                                 Secretar general
    consilier local,      

       Ion Rãutã                                                  Bianca Golumbeanu
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