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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 21  octombrie   2021 

 
 

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

La sedinta sunt prezenti 11  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 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. 

169/19.10.2021  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   și  a  
cheltuielilor  de  cofinanțare  pentru  obiectivul  de  investiție  -Construire  sediu  
primărie  în  comuna  Bucșani, județul  Dâmbovița – 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   și  a  
cheltuielilor  de  cofinanțare  pentru  obiectivul  de  investiție – Reabilitare, Extindere  
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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  modificarea  HCL nr. 1/07.01.2021 – pentru  utilizarea  
excedentului  anului  2020  în  baza  Legii  273/2006  actualizată- privind  finanțele  
publice  locale, art.58 , alin(1).  

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

5 Diverse. 
 

Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 10.689  din 

19.10.2021  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.10.688 din 19.10.2021. 

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 11  voturi pentru . 

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

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 30..09.2021 , fiind supus la vot deschis , 

consemnandu-se aprobat cu 11 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  ȘI  A  

CHELTUIELILOR  DE  COFINANȚARE  PENTRU  OBIECTIVUL  DE  INVESTIȚIE – 

CONSTRUIRE  SEDIU  PRIMĂRIE  COMUNA  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA – 

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  10.672/19.10.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

Constantin.  Doamna  contabil  Joița  Lucia  arată  în  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  că  este  

necesar  reactualizarea  indicatorilor  tehnico – economici ,  a  devizului  general  și  a  cheltuielilor  de  

cofinanțare  din  HCL 33/2018  în  conformitate  cu  prevederile  OG 15/2021 – privind  reglementarea  
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unor  măsuri  fiscale  și  a  adresei  MDLPA  nr. 10.448/01.09.2021  privind  suplimentarea  contractelor  

de  finanțare  ca  urmare  a  introducerii  clauzei  de  ajustare  a  prețului  în  contractele  de  execuție  

lucrări , pentru  acoperirea  creșterii  prețurilor  la  materiale  și  a  finalizării  obiectivelor  de  investiții  

incluse  în  Programul  menționat. În  urma  celor  prezentate  și  a  datelor  cuprinse  în  proiectul  de  

hotărîre  se  solicită   adoptarea  hotărârii . Nefiind  probleme  de  ridicat , doamna  președinte  supune  

la  vot  proiectul  de  hotărâre,  consemnându – se  11  voturi  pentru. 

 

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   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. 10.675/19.10.2021  inițiator,  domnul  primar  

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

aceleași  acte  normative  ca  la  punctul  anterior  al  ordinei  de  zi. 

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

consemnându – se,  11  voturi  pentru . 

 

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

PRIVIND  MODIFICAREA  HCL 1/ 07.01.2021 – PENTRU  UTILIZAREA  EXCEDENTULUI  

ANULUI  2020  ÎN  BAZA  LEGII  273/2006  ACTUALIZATĂ – PRIVIND  FINANȚELE  

PUBLICE  LOCALE, ART.58 ALIN, (1). 

 

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 10.658/19.10.2021  inițiator,  domnul  primar  

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

că, în  urma  adresei  10.411/660/12.10.2021  a  CAMS  Bucșani  se  solicită  modificarea  HCL1/2021  

pentru  utilizarea  excedentului  anului  2020  în  condițiile  noilor  nevoi   și  în  conformitate  cu  

prevederile  art.58, alin(1)  din  Legea  273/2006, astfel  propune  utilizarea  excedentului  în  sumă  de  

132,00  mii  lei  către – 55,00 mii  lei  la  secțiunea  de  dezvoltare  a  anului  2021  și  77,00 mii  lei  
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pentru  acoperirea  golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între  venituri  și  cheltuielile  

secțiunilor  de  funcționare  și  dezvoltare  în  anul  2021. 

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

consemnându – se,  11  voturi  pentru . 

 

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

PRIVIND  RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL  ÎN  TRIMESTRUL  lV  AL  ANULUI  

2021. 

 

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

transmis  fiecăriu  consilier, și  proiectul  de  hotărâre  nr. 10.651/19.10.2021,  inițiator  domnul  primar  

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

162,  00 mii  lei, sumă  provenită  de  la , DSP  Dâmbovița  la  capitolul  42.02.35 – Subvenții  din  

bugetul  de  stat  pentru  finanțarea  unităților  de  asistență  medico – social  și  urmarea  solicitării  

CAMS  Bucșani  prin  adresa  nr.674/15.10.2021. 

Supus  la  vot  proiectul  de  hotărâre  este  adoptat  cu  11  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. 

 

 


