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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

28.08.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

         Încheiat astăzi 28.08.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței 

extraordinare din luna august. 

        Ședința începe la ora 1300,  participă 11 consilieri din 13 funcții ocupate, lipsind dl consilier Mihai 

Enache și dl consilier Valeriu Bănică 

       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. 280/24.08.2020 

         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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Bughea de 

Jos din data de 05.08.2020; 

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

Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarea documentației necesare pentru întocmirea 

proiectului  aferent obiectivului de investiţie ,,Asfaltare drumuri locale în comuna Bughea de Jos, județul 

Argeș” - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

Dl primar Ion Dorel Tănăsescu propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre pentru 

actualizarea devizului general al obiectivului “modernizare drum acces ”Valea Ciocanului” pentru 

asigurarea accesibilizarii la asezamant monahal „Manastirea Ciocanu, monumnet istoric si de 

patrimoniu local” - Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Se supune la vot proiectului ordinei de zi, cu noul amendament, acesta fiind 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 (11).  

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. 

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

HCL nr.43/28.08.2020 

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

documentației necesare pentru întocmirea proiectului  aferent obiectivului de investiţie ,, Asfaltare 

drumuri locale 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 aducând în discuție cele 12 drumuri comunale care au fost 

propuse pentru asfaltare la începutul anului. Deasemenea dl viceprimar subliniază faptul că s-a propus să fie 

preluat de la firma ANDERSON ( cei care se ocupă de întocmirea PUG) toate planurile cadastrale . 

Dl consilier Ion Eșanu întreabă dacă a fost întocmit cadastrul la strada Malu Bisericii. 

În răspuns dl primar explică faptul că s-a luat legătura cu cei de la ANDERSON dar se lucrează la 

finalizarea cadastrării comunale. În ceea ce privește cadastrul de la str. Malu Bisericii acesta încă nu este 

finalizat. 

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

HCL nr.44/28.08.2020 
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Se trece la punctul cu care a fost suplimentată ordinea de zi: Proiect de privind aprobarea realizarea 

documentației necesare pentru întocmirea proiectului  aferent obiectivului de investiţie ,, Asfaltare drumuri 

locale 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 consilier Oancea Viorel  întreabă dacă vor fi păstrate și locurile de refugiu. 

Dl primar răspunde că se va respecta proiectul 

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

HCL nr. 45/05.08.2020 

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

La acest punct dna consilier Maria Toader, în calitate de director al Școlii gimnaziale Bughea de Jos, 

aduce în atenția executivului și Consiliului Local ultimele detalii privind începerea noului an școlar. 

Precizează că au fost făcute demersurile necesare pentru achiziționarea de plexiglas, că a fost montat boilerul 

electric pentru apa caldă precum și dispenserele pentru dezinfectat.  

Deasemenea dna Maria Toader precizează că a asigurat măsurile pentru distanțare, iar problema cea 

mai mare va fi la grădiniță. 

Dl primar răspunde că va asigura tot sprijinul necesar în vederea desfășurării orelor de curs în cele 

mai bune condiții. 

Dl consilier Coman Bogdan intrvine aducând în atenția Consiliului Local și executivului Primăriei 

faptul că lumea din comună este neliniștită cu privire la calitatea apei potabile. 

Dl primar asigură că nu este nicio problemă în acest sens. 

Dna secretar general Bianca Golumbeanu aduce în atenția Consiliului Local solictarea d-nei Bundă 

Maria care solicită un ajutor cu 20 de saci de ciment pentru a recostrui picioarele de la podul din str. 

Zăvoiului deteriorat din  cauza ploilor abundente. 

Solicitarea este aprobată cu unanimitate de voturi (11)  de către Consiliul Local. 

Deasemenea secretarul general al comunei aduce în atenția domnilor consilieri solicitarea Școlii 

Gimnaziale Bughea de Jos pentru decontarea navetei cadrelor didactice, solicitare aprobată cu unanimitate de 

voturi (11). 

            Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1530 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Ion Vlãdescu                                                  Bianca Golumbeanu 


