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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 23  septembrie   2021 

 
 

Consiliul local al comunei Bucsani, judetul Dambovita , a fost convocat de domnul Nita 
Constantin  in  sedinta  extraordinara  de  îndată. 

La sedinta sunt prezenti 10  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 absent 
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 absent 
13. TOMA SORINA-ILEANA PNL absent 
14. TRANDAFIR MARIAN PNL absent 
15. VIȘAN VALERIU PNL  absent 

  

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

152/21.09.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind  reactualizarea  HCL  NR. 33/13.08.2018 – privind  
aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico – economici  a  Devizului  general  pe  
surse  de  finanțare  și  a  cheltuielilor  de  cofinanțare  pentru  obiectivul  de  investiție  
-Construire  sediu  primărie – finanțat  prin  Programul  Național  de  Dezvoltare  
Locală  aprobat  prin  OUG 28/2013. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  reactualizarea  HCLnr. 50/20.10.2017 – privind  
aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico – economici  a  Devizului  general  pe  
surse  de  finanțare  și  a  cheltuielilor  de  cofinanțare  pentru  obiectivul  de  investiție 
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– Reabilitare, Extindere  și  Dotare  Grădinița  cu  program  normal  Hăbeni, comuna  
Bucșani, județul  Dâmbovița – finanțat  prin  Programul  Național  de  Dezvoltare  
Locală  aprobat  prin  OUG 28/2013. 

3 Proiect  de  hotărâre  privind  reactualizarea  HCL nr. 51/20.10.2017 – privind  
aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico – economici  a  Devizului  general  pe  
surse  de  finanțare  și  a  cheltuielilor  de  cofinanțare  pentu  obiectivul  de  investiție – 
Reabilitare, Extindere  și  Dotare  Grădinița  cu  program  normal  Racovița, comuna  
Bucșani,  județul  Dâmbovița – finanțat  prin  Programul  Național  de  Dezvoltare  
Locală  aprobat  prin  OUG  28/2013. 

4 Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  în  trimestrul  lll  al  anului  
2021. 

5 Diverse. 
 

Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 9.780  din 

22.09.2021  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.9.753 din 21.09.2021. 

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 10  voturi pentru . 

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

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 31..08.2021 , fiind supus la vot deschis , 

consemnandu-se aprobat cu 10 voturi pentru . 

 

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

REACTUALIZARE  HCL NR. 33/13.08.2018 - PRIVIND  APROBAREA  PRINCIPALILOR  

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI  A  DEVIZULUI  GENERAL  PE  SURSE  DE  

FINANȚARE  ȘI  A  CHELTUIELILOR  DE  COFINANȚARE  PENTRU  OBIECTIVUL  DE  

INVESTIȚIE – CONSTRUIRE  SEDIU  PRIMĂRIE – FINANȚAT  PRIN  PROGRAMUL  

NAȚIONAL  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ  APROBAT  PRIN  OUG 28/ 2013. 

 

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

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr 9.745/21.09.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

Constantin.  Inițiatorul  proiectului  de  hotărâre  retrage  de  pe  ordinea  de  zi  acest  punct  pentru  

motivul  că,  datele  transmise  de  consultand  nu  sunt  reale, urmând  ca  acestea  să  fie  revizuite 
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S-A  TRECUT  LA  PCT. 2  DIN  ORDINEA  DE  ZI  -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  REACTUALIZAREA  HCL NR.50/20.10.2017 – PRIVIND  APROBAREA  

PRINCIPALILOR  INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI A  DEVIZULUI  GENERAL  PE  

SURSE  DE  FINANȚARE  ȘI  A  CHELTUIELILOR  DE  COFINANȚARE  PENTRU  

OBIECTIVUL  DE  INVESTIȚIE – REABILITARE,  EXTINDERE  ȘI  DOTARE  

GRĂDINIȚĂ  CU  PROGRAM  NORMAL  HĂBENI, COMUNA  BUCȘANI, JUDEȚUL  

DÂMBOVIȚA – FINANȚAT  PRIN  PROGRAMUL  NAȚIONAL  DE  DEZVOLTARE  

LOCALĂ  APROBAT  PRIN  OUG 28/2013.  

 

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 9.749/21.09.2021  inițiator,  domnul  primar  

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

că, în  baza  OUG 93/2021 – privind  instituirea  unor  măsuri  pentru  derularea  Programului  Național  

de  Dezvoltare  Locală  etapa  a ll-a și  pentru  modificarea  art.IV, alin. (1)  din  OUG 6/2017 – pentru  

modificarea  și  completarea  unor  acte  normative, precum  și  pentru  stabilirea  unor  măsuri  privind  

realizarea  investițiilor  finanțate  din  fonduri  publice, și  adresa  MDLPA  nr. 102902/27.08.2021, prin  

care  MDLPA  solicită  până  la  data  de 27.09.2021  anexa  3  la  Normele  metodologice  pentru  

suplimentarea  sumelor  alocate  de  la  bugetul  de  stat  în  vederea  finalizării  obiectivelor  de  

investiții  incluse  déjà  în  Program. Indicatori  economici – valoare  totală  cu  TVA = 1.566.513,76  lei 

din  care – finanțare  buget  de  stat  1.400.752,57  lei și  finanțare  buget  local  165.751,19  lei  cu  

TVA. 

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

– se,  10  voturi  pentru . 

 

S-A  TRECUT  LA  PCT. 3  DIN  ORDINEA  DE  ZI  -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  REACTUALIZAREA  HCL NR.51/20.10.2017 – PRIVIND  APROBAREA  

PRINCIPALILOR  INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI A  DEVIZULUI  GENERAL  PE  

SURSE  DE  FINANȚARE  ȘI  A  CHELTUIELILOR  DE  COFINANȚARE  PENTRU  

OBIECTIVUL  DE  INVESTIȚIE – REABILITARE,  EXTINDERE  ȘI  DOTARE  

GRĂDINIȚĂ  CU  PROGRAM  NORMAL  RACOVIȚA, COMUNA  BUCȘANI, JUDEȚUL  

DÂMBOVIȚA – FINANȚAT  PRIN  PROGRAMUL  NAȚIONAL  DE  DEZVOLTARE  

LOCALĂ  APROBAT  PRIN  OUG 28/2013.  

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 9.746/21.09.2021  inițiator,  domnul  primar  
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Niță  Constantin. Doamna  contabil  Joița  Lucia  prezintă  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  arătând  

că, în  baza  OUG 93/2021 – privind  instituirea  unor  măsuri  pentru  derularea  Programului  Național  

de  Dezvoltare  Locală  etapa  a ll-a și  pentru  modificarea  art.IV, alin. (1)  din  OUG 6/2017 – pentru  

modificarea  și  completarea  unor  acte  normative, precum  și  pentru  stabilirea  unor  măsuri  privind  

realizarea  investițiilor  finanțate  din  fonduri  publice, și  adresa  MDLPA  nr. 102902/27.08.2021, prin  

care  MDLPA  solicită  până  la  data  de 27.09.2021  anexa  3  la  Normele  metodologice  pentru  

suplimentarea  sumelor  alocate  de  la  bugetul  de  stat  în  vederea  finalizării  obiectivelor  de  

investiții  incluse  déjà  în  Program. Indicatori  economici – valoare  totală  cu  TVA = 1.264.685,67  lei 

din  care – finanțare  buget  de  stat  1.154.886,67 lei  și  finanțare  buget  local  109.799,00  lei  cu  

TVA. 

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

– se,  10  voturi  pentru . 

 

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

PRIVIND  RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL  ÎN  TRIMESTRUL  lll  AL  ANULUI  

2021. 

 

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

transmis  fiecăriu  consilier, și  proiectul  de  hotărâre  nr. 9.823/22.09.2021,  inițiator  domnul  primar  

Niță  Constantin. Doamna  contabil  Joița  Lucia  propune  suplimentarea  bugetului   local  cu  suma  de  

265,  00 mii  lei, sumă  provenită  de  la , DSP  Dâmbovița (57,00  mii lei) – Subvenții  din  bugetul  de  

stat  pentru  finanțarea  unităților  de  asistentă  medico – socială  și  de  la  AJFP  Dâmbovița (208,00  

mii  lei)  adresa  40.595/21.09.2021  prin  care  s-a  repartizat  sume  defalcate  din  unele  venituri  ale  

bugetului  de  stat. Deasemenea  se  propune  și  virări  de  credite  în  cadrul  aceluiași  capitol  conform  

prevederilor  art. 49, alin(5)  din  Legea  273/2006. 

Supus  la  vot  proiectul  de  hotărâre  este  adoptat  cu  10  voturi  pentru ,  în  forma  prezentată. 

 

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

Nefiind   probleme  de  supus  atenției  la  acest  punct  al  ordinei  de  zi,  doamna  președinte  declară  

închisă  ședinta  de  astăzi. 

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT. 

 

 


