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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 07  ianuarie  2021 

 
Consiliul local al comunei Bucsani, judetul Dambovita , a fost convocat de domnul Nita 

Constantin in sedinta extraordinara  de îndată. 
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. AMUZA  MĂDĂLIN PSD prezent 
2. DINU CONSTANTIN PNL prezent 
3. DULOIU  ION PSD prezent 
4. GHIȚĂ  MIHAI-IRINEL PSD prezent 
5. GUȚĂ  PETRUȘ-FLORIN PNL prezent 
6. JOIȚA  FLORIN PSD prezent 
7. LUPAȘCU  IONUȚ-MIHAI PSD prezent 
8. MIHAI  IONUȚ-MIHAI PSD prezent 
9. PĂUN  ELENA PSD prezent 
10. RISTOIU  ION PSD prezent 
11. SÎRBULEȚ  MARIANA PSD prezent 
12. ȘUȚOIU  VALENTIN-DARIAN PNL prezent 
13. TOMA SORINA-ILEANA PNL prezent 
14. TRANDAFIR MARIAN PNL prezent 
15. VIȘAN VALERIU PNL  prezent 

  

Convocarea Consiliului Local s-a facut de domnul primar Nita Constantin prin Dispozitia  Nr. 

1/05.01.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind utilizarea  excedentului  anului  2020  în  baza  Legii 
273/2006  actualizată – privind  finanțele  publice  locale, art. 58, alin. 1. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din  excedentul  
bugetului  local  a  deficitului  secțiunii  de  dezvoltare. 

3 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  de  acțiuni  sau  lucrări  de  interes  
local, pentru  persoanele  beneficiare  de  ajutor  social. 

4 Diverse. 
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Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 120 din 

05.01..2021  inaintată fiecărui consilier local la care s-au anexat proiectele de hotărâre , rapoartele de 

specialitate si celelalte materiale de sedintă . 

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

local , conform procesului verbal nr.124 din 05.01.2021. 

La sedinta participă si : 

- domnul primar Nita Constantin 

- domnul secretar  Rotaru Adrian 

-doamna  contabil  Joița  Lucia. 

Conform  HCL  37/20.11.2020   sedinta de astazi va fi condusă  de domnul  Duloiu  Ion. 

Domnul  presedinte Duloiu  Ion  solicită  suplimentarea  ordinei  de  zi  cu  încă  un  punct,  

respectiv, 

 -Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Regulamentului  de  organizare  și  

funcționare  a  Centrului  de  Asistență  Medico – Socială  Bucșani,  jud.  Dâmbovița. 

S- a supus la vot deschis ordinea de  zi , consemnandu-se aprobată cu 15 voturi pentru . 

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

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 30.12.2020 , fiind supus la vot deschis , 

consemnandu-se aprobat cu 15 voturi pentru . 

 

S-A TRECUT LA PCT. 1 AL ORDINEI DE ZI - PROIECT DE  HOTARARE  PRIVIND  

UTILIZAREA  EXCEDENTULUI  ANULUI  2020  ÎN  BAZA  LEGII 273/2006  

ACTUALIZATĂ – PRIVIND  FINANȚELE  PUBLICE  LOCALE, ART. 58, ALIN.1. 

 

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

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr 116/05.01.2021  inițiator,  domnul primar  Nita Constantin.  

Doamna  Joița  Lucia – șef birou  contabilitate,  taxe  și  impozite  locale prezintă  raportul  la  proiectul  

de  hotărâre  prin  care  arată  că,  excedentul  anului  anterior  se  raportează  anul  următor  în  baza  art. 

58, alin 1  din  Legea  273/2006 – legea  privind  finanțele  publice  locale. 

La  finalul  anului  2020  s-a  înregistrat  un  excedent  de  2.063,00 mii  lei  la  nivelul  

administrației  publice  locale,  sumă  ce  se  va  repartiza  pentru  finanțarea  cheltuielilor  secțiunii  de  

dezvoltare, iar  CAMS  Bucșani  a  înregistrat  un  excedent  de  132,00 mii  lei,  sumă  ce  se  va  

repartiza  astfel – 70,00 mii  lei  pentru  finanțarea  cheltuielilor  secțiunii  de  dezvoltare  în  anul  2021  

și  62,00 mii lei  pentru  acoperirea  temporată  a  golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între  

veniturile  și  chetuielile  secțiunilor  de  funcționare  și  dezvoltare. 
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Nefiind  probleme  de  ridicat, domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  

prezentat,  consemnându-se,  15  voturi  pentru. 

   

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

PRIVIND  APROBAREA  ACOPERIRII  DEFINITIVE  DIN  EXCEDENTUL  BUGETULUI  

LOCAL  A  DEFICITULUI  SECȚIUNII  DE  DEZVOLTARE. 

 

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

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr.117/05.01.2021  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Doamna  contabil,  Joița  Lucia,  prezintă  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  inițiat  și  arată  că, 

potrivit  prevederilor  Ordinului  3155/15.12.2020  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  

încheierea  exercițiului  bugetar  al  anului  2020, acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  local  

a  deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  a  bugetului  local  se  face  numai  pe  baza  contului  de  

execuție  bugetară  la  data  de  31.12.2020,  valoarea  fiind  de  2.355.646,57 lei. 

Nefiind  probleme  de  ridicat, domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  

prezentat,  consemnându-se,  15 voturi  pentru. 

 

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

PRIVIND  APROBAREA  PLANULUI  ANUAL  DE  ACȚIUNI  SAU  LUCRĂRI  DE  

INTERES  LOCAL,  PENTRU  PERSOANELE  BENEFICIARE  DE  AJUTOR  SOCIAL. 

 

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

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 103/05.01.2021,  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Domnul  viceprimar, Mihai  Ionuț - Valentin  împreună  cu  compartimentul  de  asistență  

socială  a  întocmit  raportul  de  specialitate  consemnînd  toate  activitățile  sau  lucrările  de  interes  

local  pe  care  trebuie  să  le  execute  beneficiarii  de  ajutor  social – persoane  apte  de  muncă. 

Nefiind  probleme  de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  

prezentat,  consemnându-se,  15  voturi  pentru. 

 

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

PRIVIND  MODIFICAREA  ȘI  COMPLETAREA  REGULAMENTULUI  DE  ORGANIZARE  

ȘI  FUNCȚIONARE  A  CENTRULUI  DE  ASISTENȚĂ  MEDICO – SOCIALĂ  BUCȘANI, 

JUD. DÂMBOVIȚA. 

Prin  adresa  168/06.01.2021.  CAMS  Bucșani  solicită  inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  în  

acest  sens, anexând  raportul  de  specialitate. În  raportul  prezentat  se  arată  că,  contribuția  lunară  a  
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beneficiarilor  de  serviciile  CAMS,  va  fi  1.600lei,  sumă  ce va  fi  suportată  din  pensii, 

indemnizații,  salarii  ori  alte  forme  de  venit  cu  caracter  permanent  ale  acestora  iar  în  cazul  

neacoperirii  sumei,  aceasta  va  fi  suportată  de  către  susținătorii  legali. Supus  la  vot  se  

consemnează  15  voturi  pentru. 

 

S-A  TRECUT  LA  PCT. 5 DIN  ORDINEA  DE  ZI -  DIVERSE 

 

În  cuvântul  său  doamna  consilier  Toma  arată  faptul  că  în  zona  primăriei  și  a  școlii  

gimnaziale  sunt  mulți  câini  care  pun  în  pericol  integritatea  persoanelor,  motiv  pentru  care  

solicită , luarea  de  măsuri. 

Epuizându-se  punctele  de  la  ordinea  de  zi,  domnul  președinte  declară  închisă  ședința  de  azi. 

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT. 
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