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R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA  

 CONSILIUL  LOCAL BUCŞANI 
Web:  www.bucsani.ro 

Tel. +4 0245 235041, e- mail primaria.bucsani@gmail.com 

Nr. 4.243/29.05.2020 

 

 
 

PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 29 mai  2020 

 
 

Consiliul local al comunei Bucsani, judetul Dambovita , a fost convocat de domnul Nita 
Constantin in sedinta ordinara. 

La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali , din totalul de 15 consilieri . 
Lista consilierilor locali si prezenta (in ordine alfabetica) : 

NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE Ap. 
politica 

Prezenta  

1. BUTUCAN  MARGARETA PSD prezent 
2. DINU CONSTANTIN PNL prezent 
3. DULOIU  ION PSD prezent 
4. JOIȚA FLORIN PSD prezent 
5. OPINCARU IONUȚ PNL prezent 
6. MIRIȚĂ ION PNL prezent 
7. NEAGA CORNEL PSD prezent 
8. PĂUN  ELENA PSD prezent 
9. PĂUN  NICOLAE PSD prezent 
10. SÎRBULEȚ MARIANA PSD prezent 
11. STOICA IONUȚ- MIHAI PNL prezent 
12. TACHE MARIAN PSD prezent 
13. TOMA SORINA-ILEANA PNL prezent 
14. TRANDAFIR MSARIAN PNL prezent 
15. VIȘAN VALERIU PNL  prezent 

  

Convovarea Consiliului Local s-a facut de domnul primar Nita Constantin prin Dispozitia  

Nr.83/22.05.2020 cu urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  în  trimestrul  ll  al anului  
2020. 

2 Proiect de hotarare  privind  luarea  unor  măsuri  referitoare  la numărul  de  posturi  
pentru  asistenții  personali  ai persoanelor  cu  handicap  și a  indemnizațiilor  lunare  
în  baza  Legii  448/2006  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  persoanelor  
cu  handicap,  republicată, cu  modificările  și  completările  ulterioare. 

3 Diverse. 
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Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisa nr. 4.040 din  

22.05.2020 inaintată fiecarui consilier local la care s-au anexat proiectele de hotărâri , rapoartele de 

specialitate si celelalte  materiale de ședinta . 

Ordinea de zi a fost afisata public la sediul primariei Bucsani, odata cu convocarea  consiliului 

local , conform procesului verbal nr.4.041 din 22.05.2020. Datorită  pandemiei datorate  virusului  

COVID-19 domnul  secretar  arată  faptul  că, în  sala  de  ședință  nu  pot  intra  mai  mult  de  10  

persoane , astfel  că  se  vor  face  2- două- grupe  de câte  7-8 - consilieri. 

- prima  grupă – consilierii  TACHE  MARIAN, DINU CONSTANTIN, NEAGA CORNEL , 

STOICA IONUȚ-MIHAI, VIȘAN  VALERIU,  BUTUCAN  MARGARETA, MIRIȚĂ  

ION și  TRANDAFIR  MARIAN. 

- a  doua  grupă- consilierii   OPINCARU  IONUȚ, SÎRBULEȚ  MARIANA,  DULOIU  

ION,  PĂUN  ELENA, JOIȚA  FLORIN, TOMA  ILEANA- SORINA și  PĂUN  

NICULAE. 

 

   Cu  același  scenariu  pentru  fiecare  grupă, domnul  secretar  propune ca  ședința  ordinară  a  

consiliului local  să  se  desfășoare  astfel  pentru  a  se  putea  încheia  procesul-verbal  de ședință. 

 

La sedinta participă si  

- domnul secretar  Rotaru Adrian 

- doamna Joita Lucia  in functia de sef birou CTIL –AP 

Domnul consilier Tache  propune ca sedinta de astazi sa fie condusa de doamna  Butucan  

Margareta.  Propunerea domnului  Tache a  fost  aprobată și de componența celeilalte  grupe , astfel  

consemnându-se  15 voturi  pentru. 

Domnul  secretar  solicită   suplimentarea  ordinei  de  zi  cu  un  nou  proiect  de  hotărâre  ce  

nu  suportă  amânare -  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  și  completarea  HCL nr. 49/ 

20.10.2017- privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  actualizați, a  devizului  

general  și  a  cheltuielilor  de  cofinanțare  pentru  obiectivul – Reabilitare, extindere și dotare  

Grădinița  cu  program  normal  Bucșani,  comuna  Bucșani, județul  Dâmbovița, proiect  inițiat  de  

primarul  localității , înregistrat  sub  numărul  4.205/28.05.2020  pus  la  dispoziția  consilierilor,  

înainte  d  începerea  ședinței  ordinare. 

Doamna  presedinte  Butucan  Margareta  a supus la vot deschis ordinea de  zi conform 

convocatorului  și  a  solicitării  de  suplimentare ,  consemnandu-se aprobata cu 15 voturi pentru . 

 În continuare , doamna presedinte si domnul secretar  Rotaru Adrian  au supus spre aprobare 

procesul verbal al sedintei anterioare din data de  30.04.2020 , fiind supus la vot deschis , consemnandu-

se aprobat cu 15 voturi pentru . 
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S-A TRECUT LA PCT. 1  AL ORDINEI  DE ZI -  PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND  

RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL  ÎN  TRIMESTRUL  ll  AL  ANULUI  2020. 

Odata cu  convocarea Consiliului Local ,a invitatiei, a  materialelor de sedinta , a fost transmis 

fiecarui  consilier  si proiectul de hotarare nr. 3.978/ 21.05.2020,  inițiator  domnul primar  Nita 

Constantin. 

Dupa prezentare , doamna  presedinte solicit  dacă  mai sunt discutii pe marginea proiectuui de 

hotarare. 

Doamna  contabil  Joița  Lucia  arată  faptul  că  prin  adresa  3328/27.04.2020  a  AJFP  

Dâmbovița  s-a  alocat  comunei  Bucșani  suma  de  35.ooo  lei  din  cote  defalcate  din  impozitul  pe  

venit  în  vederea  suplimentării  capitolului  cheltuielilor  de  asigurări  și asistență  social  subcapitolul  

cheltuielilor  cu  alocația  de  hrană  și  alocația  de  cazare  pentru  personalul  din  serviciile  sociale  

publice  aflate  în  izolare  preventivă  la  locul  de  muncă. 

Nu au mai fost discutii, drept pentru care  doamna presedinte a supus la vot deschis proiectul de 

hotarare, consemnandu-se aprobat cu 15 voturi pentru . 

 

S-A TRECUT LA PUNCTUL  2  AL  ORDINEI  DE  ZI -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PENTRU  MODIFICAREA  ȘI  COMPLETAREA  HCL  NR. 49/20.10.2017- PRIVIND  

APROBAREA  INDICATORILOR  TEHNICO – ECONOMICI  ACTUALIZAȚI, A  DEVIZULUI  

GENERAL  ȘI  A  CHELTUIELILOR  DE  COFINANȚARE  PENTRU  OBIECTIVUL – 

REABILITARE, EXTINDERE  ȘI  DOTARE  GRĂDINIȚĂ  CU  PROGRAM  NORMAL  

BUCȘANI, COMUNA  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitației, a  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 4.205/28.05.2020,  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Dupa prezentare , doamna  presedinte solicita daca mai sunt discutii pe marginea proiectuui de 

hotarare. 

Doamna  contabil  Joița  Lucia  arată  faptul  că  este  necesar  adoptarea  unei  astfel  de  

deoarece  prin  nota  de  constatare  nr. 432/13.05.2020  a  verificatorului  de  proiect, S.C. PRO  

STRATEGY  CONSTRUCTION  SRL s- a  constatat  lipsa  cantităților  pentru  compartimentările  

interioare -20 cm  grosime- la  corp  existent  și  extindere  motiv  pentru  care  proiectantul  să  facă  

calculele  de  suplimentare  necesare și  să  găsească  soluția  tehnică. În  urma  analizelor  efectuate  de  

către  proiectant – SC ARHCON  SRL Târgoviște  se  propune  realizarea  compartimentelor  interioare  
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în  grosime  de  20 cm  din  gips-carton  dublu  placat  cu  vată  minerală,  soluție  vizată  favorabil  de  

către  verificator. 

Nu au mai fost discutii, drept pentru care  doamna presedinte a supus la vot deschis proiectul de 

hotarare, consemnandu-se aprobat cu 14 voturi pentru  și  o  reținere- doamna  consilier  Toma.  

 

 

S-A TRECUT LA PCT. 3 AL ORDINEI DE ZI -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  PENTRU  

LUAREA  UNOR  MĂSURI  REFERITOARE  LA  NUMĂRUL  DE  POSTURI  PENTRU  

ASISTENȚII  PERSONALI  AI  PERSOANELOR  CU  HANDICAP  ȘI  A  INDEMNIZAȚIILOR  

LUNARE  ÎN  BAZA  LEGII  448/2006  PRIVIND  PROTECȚIA  ȘI  PROMOVAREA  

DREPTURILOR  PERSOANELOR  CU  HANDICAP, REPUBLICATÎ  CU  MODIFICĂRILE  ȘI  

COMPLETĂRILE  ULTERIOARE. 

 

 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitației , a  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 3.987/21.05.2020,  inițiator  domnul  primar,  Niță  Constantin. 

După  prezentare, doamna  președinte  solicită  dacă  mai  sunt  discuții  pe  marginea  

proiectului  de  hotărâre. 

În  cuvântul  său,  doamna  contabil, Joița  Lucia  arată  faptul  că  era  absolut  necesar  

adoptarea  unei  astfel  de  hotărâri  pentru  majorarea  numărului  de  asistenți  personali  ai  persoanelor  

cu  handicap, de  la  30  la  40, pentru  a  se  putea  prevede  în  bugetul  local  sumele  necesare  

salarizării  acestora, știut  fiind  faptul  că, sumele  se  asigură  în  proporție  de 90%  de  la  bugetul  de  

stat. 

Nu  au  mai  fost  discuții, drept  pentru  care  doamna  președinte  a  supus  la  vot  deschis  

proiectul   de  hotărâre, consemnându-se  apobat  cu  15  voturi – pentru. 

 

  S-A  TRECUT  LA  PCT.  4  AL  ORDINEI  DE  ZI – DIVERSE 

 

La  acest  punct  al  ordinei  de  zi  nu  sunt  ridicate  problem  de  discutat  motiv  

pentru  care,  epuizându-se  ordinea  de  zi, se  declară  închisă  ședința  ordinară  a  

Consiliului  Local. 

Drept  pentru  care  s-a  încheiat  prezentu  process- verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar , 
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