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                                                PROCES -VERBAL 
                                                              Incehiat astazi  22  iulie  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 CARAGIOIU  ELENA PSD prezent 
3. DINU CONSTANTIN PNL prezent 
4. DULOIU  ION PSD prezent 
5. GHIȚĂ  MIHAI - IRINEL Pro – 

 România 
prezent 

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

114/16.07.2021  cu  urmatoarea ordine de zi  

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind modificarea  inventarului  domeniului  privat  al  
comunei  Bucșani  a  imobilelor DE 727, CN 676 (tronson 1 și  tronson 2) și  CN 921. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  stadiul  de  înscriere  a  datelor  în  registrul  agricol. 
3 Diverse. 

 

Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia  scrisă  nr.7617 din 

16.07.2021  inaintată  fiecărui  consilier  local,  la care s-au anexat proiectele de hotărâre , rapoartele de 

specialitate si celelalte materiale de sedintă . 
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Ordinea de zi a fost afisată  public la sediul primariei Bucsani, odata cu convocarea  consiliului 

local , conform procesului verbal nr.7621  din 16.07.2021. 

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. 

D-l  secretar  propune  suplimentarea  ordinei  de  zi  cu  un  proiect  de  hotărâre – Proiect  de  

hotărâre  privind  alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  Bucșani, județul  Dâmbovița  

pentru  o  perioadă  de  3 luni. 

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 28.06.2021 , 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 

MODIFICAREA  INVENTARULUI  DOMENIULUI  PRIVAT  AL  COMUNEI  BUCȘANI  A  

IMOBILELOR  DE727, CN676 (TRONSON 1 ȘI TRONSON) ȘI   CN921. 

 

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

fiecarui  consilier  si  proiectul de hotarare  nr 7222/05.07.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

Constantin.  Domnul  secretar  arată  că,  acest  proiect  de  hotărâre  a  fost  retras  de  pe  ordinea  de  zi  

de  către  inițiatorul  său  deoarece, potrivit  art. 289 din  Codul  Administrativ  aprobat  prin  OUG 

57/2019, orice  modificare  a  inventarului  domeniului  public  sau  privat  al  localității  se  face  cu  

avizul  ministerului  de  resort  după  înaintarea  proiectului  de  hotărâre, a  documentelor  de  

proprietate  și  a  extrasului  de  carte  funciară  de  către  instituția  noastră. 

 

   

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

PRIVIND  STADIUL  DE  ÎNSCRIERE  A  DATELOR  ÎN  REGISTRUL  ÎN  REGISTRUL  

AGRICOL, 

 

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

transmis  și  raportul  nr. 7288/06.07.2021  al  compartimentului – AGRICOL.  
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În  raportul  prezentat  se  arată  stadiul  completării  registrului  agricol  potrivit  OG 28/2008, a  

HG 218/2015  și a Ordinului 734/2015  al  ministrului  agriculturii,  ca  fiind  procentual  la  nivelul  de  

95% , atât  în  format  electronic  cât  și  pe  suport  de  hârtie. 

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  ALEGEREA  PREȘEDINTELUI  DE  ȘEDINȚĂ  AL  CONSILIULUI  LOCAL  

BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA, PENTRU  O  PERIOADĂ  DE  3  LUNI. 

 

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

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 7804/22.07.2021,  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Domnul  secretar  arată  că,  la  începutul  acestei  legislaturii  s-a  convenit  ca  desemnarea  

președinților  de  ședință  să  se  facă  în  ordine  alfabetică. Având  în  vedere  că,  colega  noastră  Păun  

Elena  și-a  schimbat  numele  în  CARAGIOIU  se  propune  ca  viitor  președinte  de  ședință, chiar  

domnia  sa. 

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. 

 

Doamna  consilier  Toma  arată  că,  se  aproprie  noul  an  școlar, iar  situația  câinilor  din  jurul  

unităților  de  învățământ  nu  s-a  schimbat  motiv  pentru  care  roagă  pe  d-l  primar  să  ia  măsurile  

ce  se  impun. 

Domnul  consilier  Trandafir  solicită  să  se  ia  măsuri  cu  spațiul  de  parcare  din  centrul  

satului  Bucșani  deoarece  traficul  rutier  să  poată  fi  fluidizat. 

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

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT 


