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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

25.02.2021 

 

PROCES-VERBAL 

 

       Încheiat astăzi 25.02.2021 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței ordinare 

din luna februarie 

       Ședința începe la ora 1700, participă 13 consilieri din 13 funcții ocupate. 

       La ședința participă dl. Ion Dorel Tănăsescu - primarul comunei Bughea de Jos, dna Bianca State-

Golumbeanu, secretarul general al comunei Bughea de Jos, dl Eugeniu Trandafir – consilier superior în 

cadrul Primăriei Bughea e Jos – Compartimentul Agricol și de Fond funciar și dna Anca Gabriela Irimia – 

inspector superior în cadrul Primăriei Bughea de Jos – Compartimentul Asistență socială. 

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

dispoziția nr. 53/19.02.2021 

        Președintele de ședință este aleasă dl Gavrilescu Marcel care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de 

pe ordinea de zi. 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului local al comunei Bughea de Jos  

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei 

Bughea de Jos,  la finele anului 2020 –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionarea prin  licitație publică  a 12,89 ha pășune, 

în punctul “Bîndea” ce aparţin domeniului  public al comunei  Bughea de Jos , județul Argș –  Inițiator:  Ion 

Dorel Tănăsescu – primar; 

4. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobare concesionarea prin  licitatie publica  a 19,09 ha pasune, 

în punctul “Mlaca” ce aparţin domeniului   public al comunei  Bughea de Jos , judetul Args –  Inițiator:  Ion 

Dorel Tănăsescu – primar; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021 –  
Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

 6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de acțiune al serviciilor sociale la nivelul comunei 

Bughea de Jos, județul Argeș –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;    

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciile Sociale la nivelul 

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

8. Proiect de hotărâre  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au 

săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în 

folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar;     

9.  Raport activitate prezentat de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei 

Bughea de Jos 

10. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 
După aprobarea ordinei de zi se trece la punctul 1 de pe aceasta: Aprobarea procesului verbal al 

ședinței anterioare ale Consiliului local al comunei Bughea de Jos. 

Dna consilier Maria Toader subliniază că la ședința anterioara, la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea întocmirii documentației și a realizării  obiectivului de investiţie ,, Asfaltare drumuri locale în 

comuna Bughea de Jos, județul Argeș”  a solicitat proiectare și pentru asfaltarea străzii str. Dr. Grigorescu, 

iar acest lucru nu este prins nici in proiect și nici în procesul verbal.  

Dna secretar general răspunde că observația va fi adăugată în procesul verbal, iar strada menționată 

este prinsă în HCL nr.6/28.01.2021 dar la punctul 3 din această hotărâre: întocmire proiect în vederea 

realizării obiectiv de investiție ,, Modernizare drum comunal - str. Valea Crasan, Dr Grigorescu, str. Râului, 

Str.Fântânii, Str. Profesorilor, Str. Pleșa”.  

Dl consiler Ion Gavrilescu punctează că și dânsul a spus că la construirea rigolelor stradale se poate 

achiziționa un aparat de sudura astfel încât acestea să fie făcute în regie proprie. 
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Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot fiind aprobat cu unanimitate de voturi pentru (13)  

 Se trece la punctul 2 de pe ordine de zi:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rezultatelor 

inventarierii generale a patrimoniului comunei Bughea de Jos,  la finele anului 2020 –  Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar; 

Acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu care în calitate de inițiator 

aduce explicațiile necesare pe marginea proiectului. 

Dl viceprimar Oancea Bogdan întreabă dacă sunt modificări față de inventarul anului trecut. 

Răspunsul este dat de către dl primar care explică faptul că au fost adăugate noile investiții. 

Dl consilier Bogdan Coman punctează situația clădirii din Valea Măcelarului, întrebând dacă s-a luat 

legătura cu cei care prestează activități acolo. 

Dl primar răspunde că da și că urmează să fie făcută inventarierea și să fie luate cheile. 

 Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.9/25.02.2021. 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionarea prin  

licitație publică  a 12,89 ha pășune, în punctul “Bîndea” ce aparţin domeniului  public al comunei  Bughea de 

Jos, județul Argș –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

 Și acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu, aducând explicațiile 

detaliate pe marginea acestuia.  

Dl consilier Bogdan Coman solicită informații cu privire la suprafața eligibilă și neeligibilă de pe 

această pajiște, întrbând și când s-a mai făcut o evaluare în acest sens. 

Răspunsul este dat de către dl Eugeniu Trandafir care explică faptul că eligibilitatea suprafețelor de 

pășune este stabilită de cei de la APIA, dar dacă pe suprafața respectivă crește puiet sau stufăriș acea porțiune 

este scăzută din eligibilitate 

Dl consilier Bogdan Coman întreabă dacă în acest caz prețul de concesionare nu este prea mare. 

Răspunsul este dat de către secretarul general al comunei care explică faptul că prețul a fost stabilit în 

funcție de prevederile legale.  

Dl consilier Ionuț Poștoacă intervine adăugând întrebarea dacă se poate stabili un preț în funcție de 

suprafața eligibilă și neeligibilă a pășunii concesionate, idee susținută și de dl consilier Bogdan Coman. 

Dl primar Ion Dorel Tănăsescu răspunde că nu există text de lege care să stabilească prețul 

concesionării în funcție de suprafața eleigibilă și neeligibilă. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea intervine punctează faptul că în caietul de sarcini la Criterii de 

atribuire a contractului de concesionare si ponderea lor la litera (d) conditii specifice impuse de natura 

bunului concesionat, nu sunt făcute aceste specificații, propunând chiar renunțarea la această literă. 

 Dl primar îmbrățișează ideea propund ca cei 20% să fie duși la litera (a) cel mai mare nivel al 

redeventei 

Dna secretar general explică faptul că acestea sunt criteriile impuse de lege și nici unul nu poate 

depăși 40%, dar se va detalia, conform solicitărilor, litera (d) condiții specifice impuse de natura bunului 

concesionat, nu sunt făcute aceste specificații 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.10/25.02.2021. 

Se trece la punctul 4 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  cu privire la aprobare concesionarea prin  

licitatie publica  a 19,09 ha pasune, în punctul “Mlaca” ce aparţin domeniului   public al comunei  Bughea de 

Jos , judetul Args –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

Acest punct este prezentat de către dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator. 

Și la acest punct dl viceprimar solicită să se detalieze litera (d) din caietul de sarcini condiții specifice 

impuse de natura bunului concesionat 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.11/25.02.2021. 

Se trece la punctul 5 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau 

lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2021 –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 
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Și acest punct este prezentat de primarul comunei, dl Ion Dorel Tănăsescu care în calitate de inițiator 

aduce explicațiile necesare pe marginea proiectului, subliniind faptul că vor mai fi făcute completări pe 

parcursul anului în funcție de necesități. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.12/25.02.2021. 

Se trece la punctul 6 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de acțiune al 

serviciilor sociale la nivelul comunei Bughea de Jos, județul Argeș –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;   

 Proiectul este prezentant de către dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de inițiator, urmând 

ca detalierea acestuia să fie făcută de către dna Anca Gabriela Irimia, inspector superior în cadrul 

compartimentului de Asistență Socială al Primăriei Bughea de Jos. 

Dl viceprimar Oancea Bogdan întreabă care este situația copiilor născuți în perioada pandemiei, dat 

fiind faptul că se observă o creștere a numărului de nașteri înregistrat în această perioada. 

Dna inspector Anca Irimia răspunde că toți copiii sunt născuți în familii, cu excepția unui copil. 

Deasemenea dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă care este situțaia copiilor ai căror părinți sunt 

plecați din țară. Au din ce trăi acești copii? 

Dl primar răspunde că nu este nici un copil în situația de a nu avea din ce trăi sau ce mânca și 

deasemene nu sunt probleme cu ridicarea alocațiilor de către cei în grija cărora au rămas minorii . 

Dl viceprimar întreabă dacă este necesară o anchetă socială mai amănunțită în aceste situații. 

Dna inspector Anca Irimia răspunde că s-au făcut anchete sociale și se va avea grijă ca acești minori 

să fie în permanență monitorizați. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea solicită ca această monitorizare să fie făcută permanent subliniind 

faptul că în Valea Măcelarului este o situație socială gravă și delicată. 

Dna consilier Maria Toader intervine spunând că acești copii au tot sprijinul necesar și din partea 

școlii. Mai mult decât atât în prezent se derulează un program de masă caldă de trei ori pe săptămână, copiii 

fiind monitorizați și de către școală. Dna consilier adaugă faptul că elevii vin la școală, sunt curați, bine 

îmbrăcați și toți au caiente, ghiozdane și cele necesare școlii 

Dl consilier Ion Vlădescu întreabă care este cuantumul ajutorului social 

Răspunsul este dat de către dna inspector Anca Irimia care subliniază faptul că acesta este cuprins 

între 142-600 lei în funcție de câți membrii sunt în familie. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) 

este adoptată HCL nr.13/25.02.2021. 

Se trece la punctul 7 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

a Serviciile Sociale la nivelul comunei Bughea de Jos,  județul Argeș –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar;  

Și acest punct este prezentat de către dl primar Ion Dorel Tănăsescu,în calitatea sa de inițiator. 

Nefiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) este 

adoptată HCL nr.14/25.02.2021. 

Se trece la punctul 8 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind stabilirea domeniilor serviciilor 

publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional 

vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată –  
Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;     

Dl primar explică necesitatea adoptării acestui proiect, subliniind faptul că regulamentul a fost stabilit în 

funcție de prevederile legale. 

Nefiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu unanimitate de voturi pentru (13) este 

adoptată HCL nr.15/25.02.2021. 

Se trece la punctul 9 de pe ordine de zi 9: Raport activitate prezentat de Compartimentul de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei Bughea de Jos 
Acest punct este prezentat de către dna Anca Gabriela Irimia care detaliază întreaga activitate a 

Compartimentului de asistență socială precum și pe cea a asistențiolor personali angajați ai primăriei 

comunei Bughea de Jos. 

Se trece la punctul 10 de pe ordine de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 
La acest punct i se dă cuvântul dlui Nițu Cristian, cel care a transmis Consiliului Local o solicitare de 

cumpărare a terenului împreună cu construcția aferentă din punctul „Școala Specială” aflate în proprietatea 
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comunei. Dl Nițu, prezent în sală, își susține punctul de vedere argumentând motivul pentru care dorește 

această achiziție. 

Dl Nițu susține că dorește acest teren și clădirea aferentă în vederea dezvoltării unei afaceri în turism 

premium. Domnia sa susține că urmărește atragerea de fonduri europene și pentru acest lucru are nevoie să 

dețină în proprietate și clădirea cu terenul aferent.  

Dl primar intervine spunând că cerea a fost prezentată în plenul ședinței Consiliului Local din data 

de 28 ianuarie 2021, Consiliul Local nedorind o vânzare a acestui imobil. 

Deasemenea dl primar adaugă faptul că se are în vedere o reabilitare a acestui imobil . 

Dl consilier Mihai Enache intervine întrebându-l pe dl Nițu dacă după renovare este interesat de o 

concesionare. 

Dl Nițu răspunde că nu-l ajută concesionare, dorind o investiție amplă, cu fonduri europene. Această 

concesionare, subliniază dl Nițu nu-l ajută și nici nu-i oferă vreo garanție. 

Dl Ion Vlădescu intervine adresându-i dl Nițu întrebarea legată de vânzarea imobiliului în cauză în 

eventualitatea unei cumpărări de la Consiliul Local, întrebând ce ne poate da garanția că acest imobil va fi 

folosit în circuit turistic așa cum prezintă dl Nițu. 

În răspuns dl Nițu spune că nimic nu poate oferi această certitudine... 

Dl consilier Ion Poștoacă intervine spunând faptul că se poate beneficia de fonduri europene și cu un 

contract de concesionare... 

În finalul discuțiilor dl Nițu lasă datele de contact Consiliului Local, în eventualitatea în care în urma 

unor analize amănunțite a propuneri sale va mai fi nevoie de alte detalii. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea aduce în discuție gunoiul de la Școala din Valea Măcelarului. 

Dna consilier Maria Toader intervine spunând că ar avea nevoie de o pubela mai mare. 

O pubelă solicită și dl consilier Ionuț Poștoacă. Acesta solicită ca publa să fie pusă la stadion, luându-

și angajamentul că se va ocupa dânsul să o scoată atunci când vine mașina pentru ridicarea gunoiului. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea prezintă o adresă înaintată de SC Edilul CGA prin care suntem 

informați că în urma unor controale s-au găsit multe neregului la gospodăriile din Valea Măcelarului. În 

adresă este transmisă și solicitarea de a fi acordat sprijinul primăriei pentru remedierea nereguluilor. 

Dl primar explică faptul că a luat legătura cu conducerea societății și le-a transmis că nu va opri apa 

în zonă pentru a nu crea și alte neplăceri. Deasemenea a subliniat faptul că se va acorda sprijinul necesar 

pentru remedierea neregulilor. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă care mai este situația gazelor naturale. 

Dl primar răspunde că încă nu are un răspuns exact, dar avem toată documentația completă. 

Dna consilier Maria Toader întreabă dacă s-a primit vreun răspuns legat de proiectul ”Achizitia de 

echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 

activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar” 

Dl primar răspunde că momentan nu se știe nimic despre stadiul în care se află acest proiect 
Dl viceprimar Bogdan Oancea întreabă care este și stadiul proiectului privind iluminatul stradal 

Dl primar răspunde că încă se așteaptă un răspuns și pentru acel proiect 

În finalul discuțiilor dl consilier Ionuț Poștoacă siolicită să fie purtată o discuție cu patronul care 

asigură transportul public în comun în vederea introducerii unei mașini mai mari dimineața. 

        Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1920 ,  pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință                                     Secretar general 

        consilier local,              

       Marcel Gavrilescu                            Bianca State-Golumbeanu 

 


