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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

30.01.2020 

 

PROCES-VERBAL 

 

        Încheiat astăzi 30.01.2020 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței ordinare 

din luna ianuarie 

       Ședința începe la ora 1700, 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 dl Radu Sîmpetru, director tehnic la SC Edilul CGA Câmpulung. 

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

dispoziția nr. 68/23.01.2020 

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

ordinea de zi. 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local al comunei Bughea de Jos din 

data de 07.01.2020; 
2. 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;  

3. Proiect de hotărâre  privind execuția bugetară la 31.12.2020 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Argeș -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar;  

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate 

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

6.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al 

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

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al 

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

8. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia ce se constituie pentru  Evaluarea 

performanțelor individuale ale Secretarului general al U.A.T. Comuna Bughea de Jos  pentru perioada 01.01.2019 - 

31.12.2019 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

9. Proiect de hotărâre  de rectificare a HCL 45/2019 privind aprobarea organigramei Primăriei comunei Bughea de 

Jos -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat și particular din raza 

teritorială a comunei Bughea de Jos pentru anul şcolar 2020 – 2021 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziții publice a comunei Bughea de Jos pentru anul 

2020 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bughea 

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

13.  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 2020 -  Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar;  

14. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

După aprobarea proiectului ordinei de zi cu unanimitate de voturi (13), 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 (13).  

Se  trece la punctul 2 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; 

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

Dl primar subliniază necesitatea aprobării acestui proiect prin faptul că în luna februarie a acestui an expiră 

contrectul încheiat pentru o perioadă de 10 ani cu SC Edilul CGA Câmpulung. Dl primar explică faptul că 
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propune o perioadă de prelungire a contractului de doi ani pentru că urmează alegerile locale și nu consideră a 

fi corectă prelungirea contractului cu mai mult de atât. 

Dl consilier Ion Eșanu propune o prelungire de 4 ani 

Dl primar intervine spunând că nu este corect să se decidă pentru viitorul consiliu. 

Dna consilier Maria Toader întreaba dacă prețul apei rămâne la fel 

Răspunsul vine din partea d-lui director tehnic Radu Sîmpetru care explică faptul că momentan nu se modifică 

prețurile. 

Dl consilier Viorel Oancea întreabă cum se va proceda cu citirea apometrelor în comună. 

Dl director Radu Sîmpetru explică faptul că citirea se poate da telefonic, dar în orice caz se va face o citire de 

către personalul SC Edilul CGA atunci când va fi făcută și regularizarea 

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

este adoptată HCL nr.4/30.01.2020, cu mențiunea că perioada de prelungire a contractului va fi de maximum 

24 de luni (2 ani) 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind execuția bugetară la 31.12.2020 -  

Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Proiectul este prezentat de dl primar, în calitate de inițiator. Sunt aduse explicații cu privire la sumele 

prezentate în proiect. 

Dl consilier Ion Eșanu întreabă care este gradul încasărilor aferetnte anului 2019 

Dl primar răspunde că avem un grad de încasare de 95% 

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

adoptată HCL nr.5/30.01.2020 

Se  trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcțiile publice și personalul contractual angajat din aparatul de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, 

județul Argeș -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Explicațiile vizavi de acest subiect sunt aduse de către dl primar Ion Dorel Tănăsescu, în calitatea sa de 

inițiator. Se subliniază faptul că este vorba de o crește salarială de 3 – 5%. Se explică fapul că 3% reprezintă 

creșterea salarială pentru secretarul general și contabilul unității, iar restul salariaților beneficiază de o creștere 

salarială de 5%. Deasemenea dl primar explică faptul că salariul bibiliotecarului comunei și asistenților 

personali au fost crescute conform Legii 153/2017, se mai adugă faptul că salariul expertului rromi a fost dus 

la minimul pe economie impus de HG nr.935/2019  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară 

garantat în plată.  Deasemenea dl primar aduce explicații vizavi de efortul financiar impus de aceste creșteri 

salariale. 

Dl consilier Ion Eșanu intervine propunând o creștere salararială cu 7% pentru personalul contractual. 

Dl primar explică faptul că ar fi un efort financiar în plus și că ar trebui totuși făcute mai multe analize vizavi 

de acest lucru. 

Dl consilier Ionuț Poștoacă intervine spunând că nu are nimic împotrivă vizavi de această creștere cu 7%, dar 

că ar trebui să se țină cont de propunerea d-lui primar și să așteptăm o evaluare mai amănunțită vizavi de ce 

efort financiar ar impune acest lucru. 

Dl consilier Mihai Enache intervine spunând că susține creșterea salarială cu 7% pentru personalul contractul 

acuzându-l pe dl consilier Ionuț Poștoacă că nu este deacord cu o creștere mai mare procentual pentru cei cu 

salariile foarte mici. 

În replică dl consilier Ionuț Poștoacă spune că nu poate fi vorba de așa ceva, că din contră susține această 

creștere salarială cu 7% pentru personalul contractual, dar a solicitat doar o explicație cu ce înseamnă acest 

efort financiar în buget. Mai mult decât atât chiar propune ca proiectul de hotărâre să fie supus la vot cu 

amendamentul d-lui consilier Ion Eșanu, cu acea creștere de 7% pentru personalul contractual, propunere 

susținută și de dl consilier Ion Vlădescu și ceilalți membri ai Consiliului 

         Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul și cu 11 de voturi pentru  și 2 abțineri  

(Mihai Enache și Valeriu Bănică)  este adoptată HCL nr.6/30.01.2020 

Se  trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Argeș -  

Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 
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Proiectul este prezentat de către dl primar Ion Dorel Tănăsesci în calitatea sa de inițiator. Detaliile legislative 

sunt aduse de secretarul general al UAT punctându-se faptul că trebuie aduse modificările impuse de OUG 

57/2019 privind codul administrativ 

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

adoptată HCL nr.7/30.01.2020 

Se  trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 

Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Argeș -  Inițiator:  Ion 

Dorel Tănăsescu – primar;  

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

legislative fiind aduse de secretarul general al UAT. 

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

adoptată HCL nr. 8/30.01.2020 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș -  Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar;  

Proiectul este prezentat de dl primar, acesta având calitatea de inițiator. Secretarul general al UAT intervine 

explicând modificările care sunt impuse de codul administrativ, detaliind aspectul legat de plata indemnizațiilor. 

Dl consilier Bogdan Coman solicită să fie stabilit ca în ultima joi din lună să fie organizate ședințele  

ordinare. 

Se propune ca acest lucru să fie stabilit pentru mandatul viitor, ținând cont de faptul că suntem la sfârșitul 

actualului mandat. 

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

este adoptată HCL nr. 9/30.01.2020 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind desemnarea a doi consilieri locali în 

comisia ce se constituie pentru  Evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului general al U.A.T. Comuna 

Bughea de Jos  pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Detaliile vizavi de acest punct sunt aduse de către secretarul UAT care explică faptul că aceste noi 

prevederi sunt impuse de noul cod administrativ.  

Dl consilier Ion Răuță  propuneca unul dintre cei doi consilieri să fie dl Ion Vlădescu, propunere acceptată 

cu unanimitate de voturi de către plenul consiliului. 

Dl conilier Ion Eșanu o propune pe dna Maria Toader ca al doilea membru al comisiei, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi de către plenul consiliului. 

Dl consilier Mihai Enache intervine spunând că ar fi fost firesc faptul ca din comisie să facă parte și un 

jurist. 

Proiectul se supune la vot cu cele două propuneri ( Maria Toader și Ion Vlădescu) și cu unanimitate de 

voturi (13) este adoptată HCL nr.10/30.01.2020 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  de rectificare a HCL 45/2019 privind 

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

Și acest punct de pe ordine de zi este prezentat de dl Ion Dorel Tănăsescu, în calitate de inițiator, 

explicându-se faptul că în HCL 45/2019 s-a efectuat modificarea încadrării secretarului comunei în secretar general 

al comunei. În acest sens a fost primită o adresă de la ANFP prin care se specifica faptul că încadrarea trebuia 

făcută ca secretar general al UAT. 

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

adoptată HCL nr. 11/30.01.2020 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre Privind aprobarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ de stat și particular din raza teritorială a comunei Bughea de Jos pentru anul şcolar 

2020 – 2021 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Și acest proiect este expus de dl primar în calitatea sa de inițiator. Explicațiile detaliate sunt aduse de 

către dna Maria Toader, în calitate de director al Școlii Gimnaziale Bughea de Jos, aceasta explicând faptul că 

s-a reușit și pentru anul școlar 2020 – 2021 asigurarea celor 4 grupe de preșcolari precum și a claselor de 

învățământ primar și gimnazial 

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

este adoptată HCL nr. 12/30.01.2020 



 

P
ag

e 
4

 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

achiziții publice a comunei Bughea de Jos pentru anul 2020 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Proiectul este prezentat de dl primar, acesta având calitatea de inițiator. Se detaliază proiectul cu investițiile 

propuse a fi efectuate în anul 2020. 

Dl consilier Ion Vlădescu solicită să fie extins iluminatul în Valea Măcelarului, Peste Vale – Artiștilor și pe strada 

Zăvoiului 

Dl primar spune că vor fi efectuate toate aceste lucrări 

Dl consilier Ion Eșanu solicită să fie prins și proiectul de la Ciopățești și Brezoiu 

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

este adoptată HCL nr. 13/30.01.2020 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune 

privind serviciile sociale la nivelul comunei Bughea de Jos, județul Argeș -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – 

primar;  

Și acest proiect este expus de către primarul localității în calitatea sa de inițiator. 

Dl consilier Ion Eșanu întreabă câți asistenți personali avem în prezent 

Dl primar răspunde spunând că actualmente avem 18 persoane angajate ca asistenți personali 

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

este adoptată HCL nr. 14/30.01.2020 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea 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 2020 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar;  

Proiectul este expus de către primarul comunei, acesta explicând faptul că acești oameni nu pot fi 

folosiți decât la municile necalificate. Deasemenea dl primar explică faptul că în prezent aceștia sunt pontați 

cu orele, nu cu ziua cum erau pontați anterior. 

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

este adoptată HCL nr. 15/30.01.2020 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

Dl consilier Bogdan Coman ia cuvântul solicitând să fie făcută dalarea șanțurilor de la monument în jos.  

Dl primar spune că va fi făcută și aceasta. Deasemenea adaugă faptul că și Moicenii au cerut dale pentru 

dalare spunând că vor efectua personal lucrarea, nesolicitând forță de lucru de la Primărie.  

Dl consilier Iulian Ciobanu intervine spunând că este nevoie de dalarea șanțurilor și la intrarea în comună 

Dl consilier Ion Eșanu solicită ca în primăvară să fie amenjat la Bădești cu pomi, alee, băncuțe. Dl consilier 

propune ca această lucrare să fie făcută cu implicarea personală a locuitorilor din zonă. 

Dl primar  promite că va analiza situația și va vedea ce poate face în acest sens. 

Dl consilier Viorel Oancea intervine spunând că în continuare sunt probleme cu colectarea gunoiului în 

anumite zone ale comunei 

Dl primar  spune că știe acest lucr 

         Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1830 , pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Bogdan Oancea                                        Bianca Golumbeanu 


