
 

P
ag

e 
1

 
JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

26.03.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

        Încheiat astăzi 26.03.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței ordinare 

din luna martie. 

       Ședința începe la ora 1400, participă 11 consilieri din 12 funcții ocupate, lipsind dl viceprimar Bogdan 

Oancea și dl consilier Gheorghe Sanda 

       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. 177/20.03.2020 

        Președintele de ședință este aleas dl  Ionuț Poștoașcă, care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de pe 

ordinea de zi. 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de îndată a Consiliului local al comunei Bughea de 

Jos din data de 17.02.2020 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobare tarifului la apă potabilă furnizată de  SC EDILUL CGA SA  

Câmpulung locuitorilor comunei Bughea de Jos- Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea STATUTULUI comunei Bughea de Jos, judeţul Argeș - 

Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Proiect de hotărâre  pentru prorogarea termenului de 31 martie la 30 iunie 2020 ca termen 

pentru plata taxelor si impozitelor locale si a bonificatiei care se acordă pentru achitarea acestora - 

Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

5. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

După aprobarea proiectului ordinei de zi cu unanimitate de voturi (11), 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 (11).  

Se  trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobare tarifului la apă potabilă 

furnizată de  SC EDILUL CGA SA  Câmpulung locuitorilor comunei Bughea de Jos – inițiator: Ion Dorel 

Tănăsescu – primar  

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

faptul că majorarea propusă de SC Edilul CGA este făcut cu indicele de inflație 

          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru este adoptată HCL 

nr. 21/26.03.2020 

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

comunei Bughea de Jos, judeţul Argeș - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, acesta 

subliniind faptul că trebuie aprobat acest Statut al comunei deoarece legea și Codul administrativ ne-o cere. În 

plus acesta va trebui prezentat inclusiv la controlul efectuat de Curtea de Conturi 

          Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru adoptată HCL nr. 

22/26.03.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  pentru prorogarea termenului de 31 

martie la 30 iunie 2020 ca termen pentru plata taxelor si impozitelor locale si a bonificatiei care se 

acordă pentru achitarea acestora - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Și acest proiect este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, subliniind 

că acest proiect trebuie aprobat deoarece dată fiind starea de urgență în care se află țara noastră în acest 

moment a fost prelungit termenul de încasare a impozitelor cu bonificație până la data de 30 iunie 2020. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru adoptată HCL nr. 

23/26.03.2020 
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Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dl primar aduce o informare cu privire la măsurile luate în comuna Bughea de Jos vizavi 

de starea de urgență în care se află țara noastră. Se subliniază faptul că până în prezent nu există niciun bolnav 

confirmat, 25 de persoane fiind în autoizolare și o ăpersoană în carantina la Pitești, acesta fiind ridicat de 

forțele de ordine deoarece nu a respectat măsurile de autoizolare impuse. 

Deasemenea dl primar subliniază faptul că a luat toate măsurile impuse de ordonanșele militare și că 

momentan în locaslitate noastră situația este sub control. 

           Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1430 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Ionut Postoacã                                                    Bianca Golumbeanu 


