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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOS 

28.01.2021 

 

PROCES-VERBAL 

 

       Încheiat astăzi 28.01.2021 la sediul Consiliului Local Bughea de Jos, cu prilejul ținerii ședinței ordinare 

din lua ianuarie 

       Ședința începe la ora 17.00, participă 13 consilieri din 13 funcții ocupate. 

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

Golumbeanu, secretarul general al comunei Bughea de Jos. 

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

dispoziția nr. 30/22.01.2021 

        Președintele de ședință este aleasă dl Mihai Enache care ia loc la presidiu și prezintă proiectele de pe 

ordinea de zi. 

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului local al comunei Bughea de 

Jos  

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea executiei la data de 31.12.2020 -  Inițiator:  Ion 

Dorel Tănăsescu – primar                 

3. 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 2021 – 2022 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu 

– primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației și a realizării  obiectivului de 

investiţie ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Bughea de Jos,  județul Argeș”  -  Inițiator:  Ion Dorel 

Tănăsescu – primar       

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea completării Registrului Agricol pentru perioada 2020 – 2024, 

în format electronic și format letric -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar          

6. 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 01.01.2020 - 31.12.2020 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

7. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

După aprobarea ordinei de zi se trece la pct. 1 de pe aceasta: Aprobarea proceselor verbale ale 

ședințelor anterioare ale Consiliului local al comunei Bughea de Jos 

Nefiind 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 cu privire la aprobarea executiei la data 

de 31.12.2020 -  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 consilier Ion Vlădescu cere detalii vizavi de podul Stoieni, întrebând și care este numele  

executantului. 

Dl primar aduce toate detaliile vizavi de sumele implicate în acest proiect, punctând numele 

executantului: SC PANCOR CONSTRUCȚII SPECIALE SRL 

Dl consilier Ion Vlădescu întreabă dacă prețul este cu tot cu îndiguiri. 

Răspunsul este dat de către dl primar care subliniază faptul că valoarea de achiziție este sub valoarea 

de licitație. 

Dl viceprimar Bogdan Oancea subliniază faptul că în acest caz a fost mai avantajoasă licitația în 

sistem electronic. 

Dl consilier Ion Vlădescu intervine și întreabă care este situația privind delegarea gestiunii de apă. 

Dl primar aduce lămuriri spunând că a fost semnat inclusiv contractul 

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

este adoptată HCL nr.4/28.01.2021. 
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Se trece la punctul 3 de pe ordine 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 

2021 – 2022 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar 

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

detaliate pe marginea acestuia.  

Dna consilier Maria Toader intervine aducând detalii privind numărul de elevi ai Școlii Gimnaziale 

Bughea de Jos, detaliind discuțiile cu privire la organizarea anului școlar 2021–2022. 

Deasemenea se mai punctează că școala este pregătită pentru reînceperea orelor fizic și respectarea 

tuturor normelor de igienă care se impun. 

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

este adoptată HCL nr.5/28.01.2021. 

Se trece la punctul 3 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii 

documentației și a realizării  obiectivului de investiţie ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Bughea de 

Jos,  județul Argeș”  –  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar       

Dl viceprimar întreabă dacă se va face proiect și pentru rigole. 

Dl primar răspunde că în cazul rigolelor se va face un deviz pentru fiecare în parte. Se va vedea cu 

cine se va executa lucrarea și se va măsura și calcula pe fiecare metru liniar. 

Dl viceprimar întreabă cine va face acest deviz 

Răspunsul este dat de către dl primar: constructorul. 

Dl viceprimar intervine solicitând ca aceste rigole să fie făcute în regie proprie. 

Dl primar subliniază că nu avem nici aparatura necesară și nici materiale din ce să executăm... 

Dl viceprimar solicită să fie cumpărate toate materialele necesare, iar executarea să fie făcută de noi. 

Deasemenea dl viceprimar solicită să fie făcută o prioritizare privind întocmirea proiectelor 

considerând că în an de criză economică nu este normal să aruncăm banii pe proiecte, subliniind să se 

întocmească proiecte doar pentru străzile unde se știe sigur că se vor obține bani. 

Dl consilier Marcel Gavrilescu subliniază că achiziționarea unui aparat de sudură pentru ca lucrările 

să fie executate în regie proprie nu este chiar atât de costisitoare 

Dl primar subliniază că se vor întocmi proiecte doar dacă are certitudine că se va primi finanțare. În 

plus dl primar subliniază că speră în primire unei finanțări de la CNI. 

Dl viceprimar răspunde: CNI nu dă bani, ei fac investiția, noi le predăm amplasamentul. 

Dl primar îl contrazice aducând exmple cu localități care au primit finanțare de la CNI. 

Dl viceprimar insistă pe prioritizare propunând pentru început str. Brezoi, Str. Ciopățești, str.Plăișor 

și str. Piscu Calului. Subliniază că nu este normal să aruncăm banii pe proiecte care nu se vor finaliza. 

Dl primar răspunde că dacă nu are garanție că va primi finanțare scoate din străzile propuse pentru 

proiectare. 

Dl consilier Ion Vlădescu readuce în discuție întreaga listă de străzi și rigole care sunt propuse 

pentru asfaltare: 

➢Str. Stadionului,  510 ml  

➢Str. Brezoiu care cuprinde str. Zorilor, Trandafirilor, Malul Bisericii și Mușa,  cu pod peste Brezoiu 

îm punctul Rizoiu 2400 ml , 

➢Str. Plăișor Mare (monument Mlăci – Valea Măcelarului) – 1800  ml,  

➢Str. Tănăseștilor  – 380  ml  

➢Str Gh.Dinică (Mlăci de la Brazi peste Vale inclusiv traversare Pârău Furnică la Dobrin) –1200 ml,   

➢Str. Valea Ciocanului – 1050 ml,    

➢Str. Valea Calului – 1500   ml,  

➢Str. Piscul Calului – 520 ml  

➢Str. Valea Bisericii Hulubești – 850 ml, 

➢Str. Ciopățești – 700 ml.  

      Rigole betonate cu grilaj fier, din surse de finanțare locale, județene sau fonduri europene,  după cum 

urmează: 

➢Str. Trandafirilor –  1, în  punctul Stefănescu,  

➢Str. Malul Bisericii – 2 în punctul Oancea  Spiridon și Șerban,   

➢Str. Mușa – 2 punctul Pițigoi și Stan ,  
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➢Str. Gh. Dinică – 1 punctul Dobrin, 

➢Str. Fântănii – 1 – capăt stradă stănga amonte ,   

➢Str. Valea și Piscul Calului – 2 punctul Sandu și Borcan ,  

➢Str. Bordeienilor – 1 punctul Neacșu ,  

➢Str. Bisericii Hulubești – 1 punctul Șain Ion,  

➢Str. Pîslarilor – 1 punctul Alexe . 

➢Str. Ciopățești – 1 la Vâlcu. 

➢Str. Râului – la Fundătureanu 

➢Str. Malu Bisericii  - la biserică 

➢Str. Profesorilor – la Enache Mozer 

➢Str.I.M Iovescu – spre Plăișor Monument 

Dna consilier Maria Toader propune ca pe lista străzilor care vor fi asfaltate să fie adăugată și strada 

Dr. Grigorescu 

Dl viceprimar insistă cu prioritizarea subliniind că este deacord cu asfaltarea întregii comune, dar nu 

i se pare normal ca acum să întocmim proiecte pentru toate străzile, proiecte care nu vor avea finanțare pentru 

a fi executate. 

Nemaifiind discuții la acest punct, se supune la vot proiectul cu toate străzile și rigolele venite în 

completare și cu 7  voturi pentru și 6 abțineri (Bogdan Oancea, Adi Antonel Oancea, Coman Bogdan, Toader 

Maria și Ion Pîslaru) este adoptată HCL nr.6/28.01.2021. 

Se trece la punctul 5 de pe ordine de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea completării Registrului 

Agricol pentru perioada 2020 – 2024, în format electronic și format letric -  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. 

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

este adoptată HCL nr.7/28.01.2021. 

Se trece la punctul 6 de pe ordine 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 01.01.2020 - 31.12.2020 -  Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 

 În vedere completării comisiei pentru evaluarea secretarului general al UAT dl Coman Bogdan îl 

propune pe dl consilier Ion Vlădescu, acceptat de plenul Consiliului Local cu unanimitate de voturi(13) 

Următoarea propunere este făcută de către dl viceprimar Bogdan Oancea care o nominalizează pe 

doamna Maria Toader, propunere acceptată de plenul Consiliului Local cu unanimitate de voturi(13) 

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

este adoptată HCL nr.8/28.01.2021. 

Se trece la punctul 7 de pe ordine de zi: Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

La acest punct dl primar prezintă spre informare adresa d-lui Nițu Cristian Mircea prin care solicită 

cumpărarea terenului împreună cu construcția aferentă din punctul „Școala Specială” 

Dl consilier Bogdan Coman intervine spunând că este un bun al comunei și ar trebui așa să rămână, 

propunere acceptată de întreg plenul Consiliului Local. 

Dl consilier Ionuț Poștoacă prezintă solicitarea familiei Sava care dorește să reabiliteze troița de la 

Bădești. 

Dl primar răspunde că pot reabilita acea troiță fără probleme. 

În finalul discuțiilor dl consilier Ion Vlădescu solicită ca la următoarea ședință de consiliu să fie 

prezentată fișa postului viceprimarului comunei. 

        Nemaifiind alte discuţii şedința se încheie în jurul orei 1815 ,  pentru care am încheiat prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

Președinte de ședință                                     Secretar general 

    consilier local,              

       Mihai Enache                           Bianca State-Golumbeanu 


