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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

05.08.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 05.08.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare din luna august. 

        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, dna Bianca 

Golumbeanu, secretarul general al UAT Bughea de Jos și dna Alina Zidaru contabil UAT Bughea de Jos. 

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

dispoziția nr. 266 /31.07.2020 

         Președintele de ședință este aleas dl Ion Vlădescu, 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 28.07.2020; 

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

Ion Dorel Tănăsescu – primar;                       

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului  intitulat „Modernizare și 

amenajare spatiu public de recreere – teren de sport” în Comuna Bughea de Jos, județul  Argeș - Inițiator:  

Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Proiect de hotarâre privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public-pentru obiectivul de investiție 

“Modernizare iluminat public stradal în comuna Bughea de Jos, județul Argeș” - Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar; 

5. Proiect de hotarâre privind modificarea denumirii unor străzi de pe raza administrativ teritorială a 

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

6. Întrebări și interpelări 

            Se supune la vot proiectului ordinei de zi 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  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. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine întrebând care este stadiul lucrărilor la Cabinetul stomatologic 

Răspunsul îi este dat de către dl primar care expluică faptul că lucrările sunt aproape de finalizare 

Dl viceprimar Bogdan Oancea punctează aspectul vizavi de mutarea banilor de la drumul Mănăstirii 

la Valea Ciocanului. Dl viceprimar subliniază că deja asfaltul turnat este deteriorat, apărând gropi în covorol 

asfaltic, lucru determinat de faptul că nu sunt făcute șanțuri. 

Datorită acestor aspecte dl viceprimar solicită să fie făcută o expertiză tehnică la acest drum, 

punctând că nu este normal să plătim turnarea unui covor asfaltic și acesta după un an să se rupă. 

În răspuns dl primar spune că la acel drum nu a fost prevăzut șanț ci un tub care să capteze apa. În 

plus dl primar punctează faptul că recepția drumului nu a fost făcută, iar situația drumului a fost determinată 

de ploile torențiale căzute în ultima vreme. În plus, dl primar adaugă, că deja s-a intervenit pt remedierea 

neregulilor, făcându-se șanț pentru captarea apei.  

Dl viceprimar Bogdan Oancea, solicită în continuare expertiză tehnică înainte de achitarea lucrării 

adăugând faptul că oamenii reclamă și faptul că grosimea covorului asfaltic nu este cea corespunzătoare. 

În răspuns dl primar Ion Dorel Tănăsescu subliniază că nu are nicio problemă în acest sens. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă care este valoarea garanției la acest drum 

În răspuns dl primar afirma că această garanție este de 5% din valoarea lucrării. 
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Dl viceprimar Bogdan Oancea solicită amânarea plății către această lucrare până la efectuarea unei 

expertize tehnice, punctând că nu are vrea să se repete situația din Poenandre. 

Dl primar răspunde că decizia aparține Consiliului Local 

Dl consilier Iulian Ciobanu  solicită să fie făcute șanțurile punctând că nu este normal să ne batem 

joc de asfalt. Acesta punctează faptul că atâta timp cât avem dale șui avem și utilaj putem executa noi 

lucrarea. 

Dl primar adaugă faptul că va trebui construită o rigolă și un șanț mai mare. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine spunând că mai sunt multe drumuri de făcut, inclusiv drumul 

județean care este foarte prost executat. 

Dna consilier Ion Vlădescu adaugă că oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu sunt făcute șanțuri, 

acesta solicitând să fie făcute șanțuri dalate la toate drumurile în regie proprie.  

Dl primar intervine spunând că atunci când nu ai bani este greu să te “cârpești” 

Dl viceprimar Bogdan Oancea punctează faptul că bani au fost și în loc să se fi asfaltat 300 m de 

drum spre Mănăstire mai bine se asfalta drumul către Stăvaru. În plus dl viceprimar adaugă faptul că nu este 

normal să facem o investiție de o asemenea amploare și să așteptăm să-și facă oamenii șanțurile 

Dl primar subliniază că Mănăstirea Ciocanu este o emblemă pentru comuna Bughea de Jos și este 

firesc să ușurăm accesul spre acest punct turistic 

Dl viceprimar Bogdan Oancea face o comparație între emblemele din Bucegi “Sfinxul” și “ Babele”, 

subliniind că acel drum nu este asfaltat... 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 8 voturi pentru, 2 abțineri (dl Enaru 

și dna Toader) și 3 voturi împotrivă (dl Bogdan Oancea, dl Bogdan Coman și dl Mihai Enache) este adoptată 

HCL nr.39/05.08.2020 

Se  trece la punctul3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a 

proiectului  intitulat „Modernizare și amenajare spatiu public de recreere – teren de sport” în Comuna 

Bughea de Jos, județul  Argeș - 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 

 Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine punctând faptul că este o “mare gaură neagră” cu sumele 

aferente proiectelor. Dumnealui subliniază că pe panourile amplasate la fiecare lucrare în parte este trecută o 

sumă, iar faptic, în hârtii apare o altă sumă mult mai mare. 

În răspuns dl primar a subliniat că oricine dorește poate consulta dosarele cu fiecare investiție în 

parte. 

Dl consilier Ion Eșanu întreabă când se va finaliza lucrarea 

În răspuns dl primar explică faptul că această lucrare ar trebui finalizată în luna septembrie 

            Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și 1 abținere 

(Mihai Enache) este adoptată HCL nr.40/05.08.2020 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarâre privind participarea la Programul 

privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public-pentru obiectivul de investiție “Modernizare iluminat public stradal în comuna Bughea de Jos, 

județul Argeș” - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

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

subliniind necesitatea adoptării proiectului și detaliind aspectele legate de implementarea acestui proiect 

precum și aspecte legate de sumele aferente implementării acestuia. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea  întreabă care este contribuția noastră și cât se primește ăt acest 

proiect. 

În răspuns dl primar explică faptul că valoarea totală pentru 600 de lămpi este de 500 000 lei cu o 

contribuție proprie de 250 000 lei 

Dl viceprimar Bogdan Oancea subliniază faptul ca săma este foarte mare spunând că acest lucru 

înseamnă un cost de aproximativ 600 lei/lampă (250 000 lei/200 lămpi), în condițiile în care s-au achiziționat 

lămpi cu 150 lei. 

Dna consilier Maria Toader intervine întrebând dacă nu am putea face noi investiția pe cont propriu. 

În răspuns dl primar explică faptul că nu ar putea fi la nivelul celei prezentate. 

Dl viceprimar punctează faptul că suma cu care noi venim în acest proiect este foarte mare. 
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Dl primar propune să meargă împreună cu doi domni consilieri pentru a negocia costurile cu firma 

care se ocupă de implementarea proiectului 

            Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

(dl Bogdan Oancea și dl Coman Bogdan) și 1 abținere (dl Mihai Enache) este adoptată  HCL nr. 

41/05.08.2020 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:   Proiect de hotarâre privind modificarea denumirii unor 

străzi de pe raza administrativ teritorială a comunei Bughea de Jos - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar; 
Proiectul este prezentat de dl primar Ion Dorel Tănăsescu în calitate de inițiator 

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

HCL nr.42/05.08.2020 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:  Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dna consilier Maria Toader informează Consiliul Local că la nivelul Școlii Gimnaziale 

Bughea de Jos a accesat un program pentru dotarea elevilor cu tablete. Dna consiler subliniază că proiectul a 

fost declarat a fi eligibil, așteptându-se următoarele detalii. 

Dna consilier Maria Toader, în calitate de director al Școlii gimnaziale Bughea de Jos, aduce în 

atenția executivului și Consiliului Local ultimele detalii discutate vizavi de începerea școlii. Precizează că s-a 

stabilit ca ficare localitate să deciă în funcție de situația locală. Doamna Toder punctează că dumneai ar opta 

pentru începrea școlii cu prezența fizică a copiilor la ore, dar va trebui analizat cu mare atenție deoarece 

trebuie asigurate toate măsurile de protecție pentru copii. 

Dl primar răspunde că va analiza și dumnealui toate aspectele, promițând că va acorda tot sprijinul 

pentru a pregăti toate unitățile școlare din comuna Bughea de Jos pentru începerea anului școlar în condiții 

optime. 

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1730 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Ion Vlãdescu                                                  Bianca Golumbeanu 


