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R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA BUCŞANI 

CONSILIUL LOCAL  

Web:  www.bucsani.ro 
Tel./Fax  +4 0245 235041; 

 E-mail primaria.bucsani@gmail.com 

Nr . 7091/03.09.2020  

 

Proces-verbal 
privind ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului 

local  Bucșani, județul Dâmbovița, din 03.09.2020 
 

 
 

Consiliul local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, a fost convocat 

în ședință extraordinară de îndată, în temeiul art. 133 alin (2) raportat la 

art. 134 alin. (4) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare. 

Convocarea Consiliului local s-a făcut de domnul primar SNiță 

Constantin  prin dispoziţia nr. 141/02.09.2020, cu următorul proiect al 

ordinii de zi: 

Nr. 

Crt Denumirea proiectului Inițiator 

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local nr.19/22.05.2018 de aprobare a proiectului ,,EXTINDERE, 

MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA DORA DALLES DIN SAT 

BUCȘANI, COMUNA BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” și a 

cheltuielilor legate de acesta;;  

Primar Niță 

Constantin  

2.  Diverse;   

 
 Domnul secretar general al comunei Bucșani a asigurat convocarea 

Consiliului local  cu invitaţia nr. 7058/02.09.2020 și materialele de ședință.  

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin anunțul 

nr.7065/02.09.2020.  

Pe lângă doamnele/domnii consilieri locali, participă la şedinţă 

participă domnul Ghiță Ion şi doamna șef birou Joița Lucia. 

Constatându-se întrunit cvorumul legal, domnul Ghiță Ion a rugat 

consilierii locali să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
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Doamna Toma Sorina-Ileana propune ca ședința de astăzi să fie 

condusă de doamna Păun Elena. 

S-a supus la vot propunerea, consemnându-se aprobată cu 

unanimitatea membrilor prezenți. 

Doamna președintă Păun Elena a declarat deschisă ședința Consiliului 

local. 

La ședință participă un număr de 14 consilieri locali. 

Nr crt Nume și prenume consilier local  Prezența  
1.  BUTUCAN MARGARETA   Prezent  
2.  DINU CONSTANTIN  Prezent  
3.  DULOIU A. ION Prezent  
4.  JOIȚA FLORIN Prezent  
5.  MIRIȚĂ ION Absent  

6.  NEAGA GH. CORNEL Prezent  
7.  OPINCARU IONUȚ  Prezent  
8.  PĂUN ELENA  Prezent  
9.  PĂUN I. NICULAE  Prezent  
10.  SÎRBULEȚ MARIANA Prezent  
11.  STOICA IONUȚ-MIHAI  Prezent  
12.  TACHE MARIAN  Prezent  

13.  TOMA SORINA-ILEANA Prezent  
14.  TRANDAFIR MARIAN   Prezent  
15.  VIŞAN VALERIU  Prezent  

 

 

Doamna președintă Păun Elena și secretarul delegat au supus la vot 

procesul-verbal al ședinței anterioare, respectiv a ședinței ordinare din data 

de 25.08.2020. 

        În urma votului deschis, procesul-verbal al ședinței anterioare din 

25.08.2020 a fost aprobat cu 14 voturi pentru. 

          În continuare, doamna președintă Păun Elena a dat citire și a 

supus la vot ordinea de zi conform dispoziției, pentru aprobare, 

cosnemnându-se aprobată cu unanimitatea membrilor prezenți.  

          În continuare, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.  
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Pct. 1.  

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului local 

nr.19/22.05.2018 de aprobare a proiectului ,,EXTINDERE, 
MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA DORA DALLES DIN SAT 

BUCȘANI, COMUNA BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” și a 

cheltuielilor legate de acesta 
 

 

Doamna președintă  Păun Elena a rugat pe doamna șef birou Joița 

Lucia să prezinte proiectul de hotărâre. 

Doamna Joița Lucia a prezentat proiectul de hotărâre și a explicat 

că nu se modifică valoarea investiției decât foarte puțin în minus, fiind o 

modificare de valoare simbolică, actualizarea indicatori tehnico-economici, 

însă potrivit ghidului de finanțare, necesită modificare prin Hotărâre a 

Consiliului local. Astfel valoarea investiției este de 3.445.145,97 lei 

inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 3.389.215,97 lei și valoarea 

totală neeligibilă de 55930,00 lei. 

 După prezentare, doamna președintă Păun Elena a întrebat dacă 

sunt discuții. 

          Nu s-au consemnat  discuții.  

          Avizele comisiilor sunt favorabile la proiectul de hotărâre.  

          Doamna președintă Păun Elena a supus la vot  proiectul de 

hotărâre nr. 7052/02.09.2020, consemnându-se aprobat cu 13 voturi 

pentru și o abținere a doamnei Toma Sorina-Ileana.  

           

DIVERSE: 

         Doamna  Butucan Margareta propune ca să se voteze pe viitor în 

căminele culturale, nu în școli, pentru a nu se mai afecta procesul 

instructiv-educativ. 

        Domnul Ghiță Ion a explicat că sediile secțiilor de votare se stabilesc 

cu avizul obligatoriu al Autorității Electorale Permanente și cu un anumit 

termen înainte de alegeri.  
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        Doamna consilier local Toma Sorina Ileana informează despre 

stadiul pregătirilor de începere a anului școlar și problemele întâmpinate. 

Astfel arată că există 3 clase cu număr mai mare de elevi, respectiv 27-28 

elevi, necesită bănci individuale în clase. A luat măsuri ca unele bănci duble 

să fie tăiate și adaptate la cerințele actuale pentru a fi individuale. De 

asemenea, a făcut cunoscut faptul că părinții nu au acces pentru intrare în 

unitățile școlare și se va face trierea elevilor în școli, potrivit normelor 

stabilite. Mai se întâmpină probleme cu femeile de serviciu care nu sunt 

suficiente pentru toate unitățile școlare precum și cu transportul școlar, 

deoarece nu pot fi transportați copiii la capacitatea maximă a mașinii, ci la 

jumătate și astfel este nevoie de mai multe curse de transport școlar. 

Materiale sanitare și de igienizare sunt asigurate, însă sunt costuri lunare 

destul de mari. 

        Domnul  Duloiu Ion întreabă despre proiectul cu tablete în școli. 

        Doamna Toma Sorina Ileana răspunde că are până în prezent 25 de 

cereri pentru tablete. 

        Domnul consilier local Joița Florin arată că este bine de depus cerere 

pentru participare la acest program de asigurare a tabletelor în școli. 

        Doamna Toma Sorina Ileana răspunde că deocamdată nu este 

apărut ghidul de finanțare și se dorește a fi depusă cerere de finanțare.  

        Nemaifiind alte probleme de discutat, doamna președintă  Păun 

Elena a declarat ședința închisă. 

 

 

 

 

Președinte de ședință   
Păun Elena 

Secretar General,  

 jr. Rotaru Adrian  L.S. 


