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                                                PROCES -VERBAL 
                                                              Incehiat astazi 28  iunie   2021 
 

Consiliul local al comunei Bucsani, judetul  Dambovita , a fost convocat de domnul Niță  
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. AMUZA  MĂDĂLIN PSD prezent 
2. DINU CONSTANTIN PNL prezent 
3. DULOIU  ION PSD prezent 
4. GHIȚĂ  MIHAI-IRINEL PRO-

România 
prezent 

5. GUȚĂ  PETRUȘ-FLORIN PSD prezent 
6. JOIȚA  FLORIN PSD prezent 
7. LUPAȘCU  IONUȚ-MIHAI PSD prezent 
8. MIHAI  IONUȚ-VALENTIN 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. 

105/23.06.2021  cu  urmatoarea ordine de zi  
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Proiect de  hotărâre  privind rectificarea  bugetului  local  în  trimestrul  ll  al  anului  
2021. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  asocierii / parteneriatului  dintre  comuna  
Bucșani , județul  Dâmbovița  prin  Consiliul  local  al  comunei  Bucșani  și  județul  
Dâmbovița prin Consiliul  Județean  Dâmbovița  pentru  realizarea  în  comun  a  
obiectivului – CONSTRUIRE  DISPENSAR  MEDICAL  UMAN , SAT  RACOVIȚA , 
COMUNA  BUCȘANI , JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

3 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  pentru  decontare  a  unor  sume  aferente  
obiectivului  de  investiție – Construire  sediu  primărie  comuna  Bucșani , județul  
Dîmbovița – din  bugetul  local. 
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4 Diverse. 
 

Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia  scrisă  nr.6805 din 

23.06.2021  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 afisată  public la sediul primariei Bucsani, odata cu convocarea  consiliului 

local , conform procesului verbal nr.6807  din 23.06.2021. 

La sedinta participă si : 

-domnul  primar  Niță  Constantin 

- domnul secretar  Rotaru Adrian  și 

-doamna  contabil  Joița  Lucia   

Conform  HCL  31/21.04.2021  sedinta de astazi  va fi condusă  de  domnul  Dinu  Constantin. 

Domnul  presedinte  Dinu  Constantin   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 15.06.2021 , 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 

RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL  ÎN  TRIM.  ll   AL  ANULUI  2021. 

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

fiecarui  consilier  si  proiectul de hotarare  nr 6801/24.06.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

Constantin.  Doamna  contabil  arată  că,  este  absolut  necesar  rectificarea  bugetului  local , datorită  

contractului  de  sponsorizare  nr. DA 49/ 07.05.2021  conform  căruia  OMV  Petrom  SA  în  calitate  

de  sponsor  a  oferit  comunei  Bucșani  suma  de  25,00 mii  lei , pentru  amenajarea  unui  parc , 

respectiv  a  unui  teren  de  joacă  pentru  copii  la  Grădinița  Bucșani. 

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

prezentat,  consemnându-se,  14  voturi  pentru  și  o  reținere ( doamna  Toma). 

   

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

PRIVIND  APROBAREA  ASOCIERII / PARTENERIATULUI  DINTRE  COMUNA  

BUCȘANI , JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA  PRIN  CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  

BUCȘANI  ȘI  JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA  PRIN  CONSILIUL  JUDEȚEAN  DÂMBOVIȚA  

PENTRU  REALIZAREA  ÎN  COMUN  A  OBIECTIVULUI  DE  INVESTIȚIE – 

CONSTRUIRE  DISPENSAR  MEDICAL  UMAN , SAT  RACOVIȚA , COMUNA  BUCȘANI , 

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

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr.6804/23.06.2021  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin.  

În  raportul  la  proiectul  de  hotărâre,  doamna  șef  contabil  arată  faptul  că, este  necesar  

asocierea  dintre  cele  două  instituții  în  vederea  realizării  investiției  propuse.  Deasemnea  propune  

spre  aprobare  atât  contractual  cadru  de  asociere  cât  și  protocolul  cadru  de  administrare  a  

obiectivului. 

Nefiind   alte  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  PENTRU  DECONTARE  A  UNOR  SUME  AFERENTE  

OBIECTIVULUI  DE  INVESTIȚIE -  CONSTRUIRE  SEDIU  PRIMĂRIE, COMUNA  

BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA -  DIN  BUGETUL  LOCAL. 

 

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

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 6799/23.06.2021,  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Doamna  contabil  în  raportul  său  prezintă  că, potrivit  prevederilor  art. 13, alin (7) și (8)  din  

Ordinul  1851/2013  actualizat  și  adresa  Ministerului  Dezvoltării , Lucrărilor  Publice  și  

Administrației , prin  care  se  comunică  faptul  că, MDLPA  la  această  dată  a  epuizat  creditele  

bugetare  alocate  PNDL  pentru  anul  ăn  curs, propune  Consiliului  Local  aprobarea  decontării  

lucrărilor  parțiale  în  sumă  de  458.392,28 lei  pentru  obiectivul  * Construire  sediu  primărie, 

comuna  Bucșani, județul  Dâmbovița* cu  precizarea  că  această  sumă  este  aferentă  contribuției  de  

la  bugetul  de  stat  conform  Contractului  de  finanțare  nr. 2089/22.10.2019  și anexa  nr.3  cu  nr. de  

înregistrare  2474/10.03.2021. Potrivit  articolelor  enumerate  și  potrivit  OUG 28/2013  pentru  

apobarea  PNDL, comuna  Bucșani  are  dreptul  să  solicite  recuperarea  acestei  sume  de  la  MDLPA  

în  baza  condițiilor  legii  și  a  documentelor  care  justifică  decontarea  din  bugetul  local. 

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

prezentat,  consemnându-se,  15  voturi  pentru. 

  

S-A  TRECUT  LA  PCT. 4  DIN  ORDINEA  DE  ZI – DIVERSE. 

 

Prin  adresa  427/25.06.2021  Centrul  de  Asistență  Medico – Socială  Bucșani  solicită  

suprafața  pe  care  a  fost  construită  o  stație  PECO, stație  ce  a  fost dezafectată ,având  în  vedere  că  

această  suprafață  i-a  aparținut, iar  în  prezent  constitue  un  focar  de  infecție. 
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Supus  la  vot  cererea  se  aprobă  cu  unanimitate  de  voturi. 

Doamna  consilier  Toma  solicită  retragerea  gardului  din  fața  școlii  pentru  a  se  mării  

spațiul  necesar  parcării  automobilelor  cadrelor  didactice. În  răspunsul  său, d-l  primar  arată  că  

acest  lucru  se  va  realiza   în  momentul  finalizării  construcției  noului  sediu  al  primăriei. 

Domnul  consilier  Trandafir  solicită  ca  următoarele  ședințe  ale  CL  să  se  desfășoare  la  

sediul  primăriei. 

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

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT 


