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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 31  august  2021 

 
 

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. 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-MIHAI 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. 

134/23.08.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  contului  de  execuție  al  exercițiului  bugetar  
la  trimestrul  ll  al  anului  2021. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  Dispoziției  Primarului  nr. 128/06.08.2021 – 
privind  virări  de  credite  bugetare  în  cadrul  aceluiași  capitol  de  cheltuieli  în  
trimestrul  lll  al  anului  2021. 

3 Diverse. 
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Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 8.856  din 

25.08.2021  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.8.859 din 25.08.2021. 

La sedinta participă si : 

- domnul  primar  Niță  Constantin 

- domnul secretar  Rotaru Adrian 

-doamna  contabil  Joița  Lucia. 

Conform  HCL  39/22.07.2021   sedinta de astazi va fi condusă  de doamna  Caragioiu  Elena. 

S- a supus la vot deschis ordinea de  zi , consemnandu-se aprobată 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 22.07.2021 , 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  

APROBAREA  CONTULUI  DE  EXECUȚIE  AL  EXERCIȚIULUI  BUGETAR  LA  

TRIMESTRUL  ll  AL  ANULUI  2021. 

 

 

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

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr 8.836/24.08.2021  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,  potrivit  prevederilor  art.49, alin. (12)  din  Legea  

finanțelor  publice  locale  nr. 273/ 2006  cu  modificările  ulterioare  la  finele  fiecărui  trimestru, 

contul  de  execuție  al  exercițiului  bugetar  trebuie  aprobat  de  către  consiliul  local, astfel  se  

constată  că, la  finele  trimestrului  ll  al  anului  2021  din  totalul  veniturilor  de  18.802.000,00 lei  s-a  

realizat  9.293.165,46  lei, iar  la  totalul  cheltuielilor  de  20.865,000,00 lei  s-a  realizat  suma  de  

6.779.453,46  toate  acestea  fiind  detaliate  pe  subcapitole. 

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

prezentat,  consemnându-se,  14  voturi  pentru  și  o  reținere  ( doamna  Toma  Sorina – Ileana). 
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S-A  TRECUT  LA  PCT. 2  DIN  ORDINEA  DE  ZI  -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  VALIDAREA  DISPOZIȚIEI  PRIMARULUI  NR. 128/ 06.08.2021 – PRIVIND  

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN  CADRUL  ACELUIAȘI  CAPITOL  DE  

CHELTUIELI  ÎN  TRIMESTRUL  lll  AL  ANULUI  2021. 

 

  Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitațiilor,  a  materialelor de  ședință, a  fost  transmis  

fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 8.835/24,08.2021  inițiator,  domnul  primar  Niță  

Constantin. Doamna  contabil  Joița  Lucia  prezintă  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  arătând  că, 

trebuie  validată  dispoziția  deoarece  prin  emiterea  acesteia  a  fost  modificată  și  lista  de  investiții  

poziția  c) – alte  cheltuieli  assimilate  investițiilor – Licență  Program  Informatic  Registratură. 

Nefiind  problem  de  ridicat, doamna  președinte  supune  la  vot  proiectul  prezentat  consemnându – 

se,  14  voturi  pentru  și  o  reținere (doamna  Toma  Sorina – Ileana). 

 

                    S-A  TRECUT  LA  PCT.3  DIN  ORDINEA  DE  ZI – DIVERSE 

 

          În  cuvîntul Joița  Florin  arată  că  este  necesar  ca  de  la  DN 71  spre  Racovița  trebuie  

amplasat  indicatorul  de  restricție  de  greutate, deoarece  mașinile  de  mare  tonaj  va  distruge  

asfaltul  pe  acest  tronson  de  drum. 

Domnul  consilier  Ristoiu  Ion  arată  că,   anul  școlar   va  începe  curând  și  transportul  

elevilor  pe  ruta  Bucșani – Târgoviște  încă  nu-i  asigurată,  rugînd  astfel  executivul  să  facă  

demersuri  în  acest  sens  pentru  ca  elevii  navetiști  să  nu  mai  apeleze  la  persoane  private.  

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

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT. 
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