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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 26  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 13  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 
absent 

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 absent 
15. VIȘAN VALERIU PNL  prezent 

Consilierii  absenți  sunt  motivați  deoarece  sunt  infestați  cu  virusul  SARS – COV 2.  

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

172/25.10.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnico – economice 
(Documentației  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenție ) actualizate  pentru  proiectul  
- Modernizare  drumuri  de  exploatare  agricolă  în  comuna  Bucșani, județul  
Dâmbovița. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  implementarea  proiectului – Modernizare  drumuri  de  
exploatare  agricolă  în  comuna  Bucșani, județul  Dâmbovița. 

3 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico – economici  
și  a  devizului  general  pentru  obiectivul  de  investiție – Amenajare  loc  de  joacă, 
comuna  Bucșani, județul  Dâmbovița. 
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4 Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  inventarului   bunurilor  care  aparțin  
domeniului  public  al  comunei  Bucșani, județul  Dâmbovița. 

5 Diverse. 
 

Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 10.853  din 

25.10.2021  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.10.856 din 25.10.2021. 

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 13  voturi pentru . 

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

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 21..10.2021 , fiind supus la vot deschis , 

consemnandu-se aprobat cu 13 voturi pentru . 

 

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

APROBAREA  DOCUMENTAȚIEI  TEHNICO – ECONOMICE (DOCUMENTAȚIE  DE  

AVIZARE  A  LUCRĂRILOR  DE  INTERVENȚIE) ACTUALIZATE  PENTRU  PROIECTUL 

– MODERNIZARE  DRUMURI  DE  EXPLOATARE  AGRICOLĂ  ÎN  COMUNA  BUCȘANI,  

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

 

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

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr  10.840/25.10.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

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

necesar  de  adoptat  documentația    de  modernizare  a  drumurilor  de  exploatare  agricolă  deoarece   

finanțarea  acestui  obiectiv  se  va  face  din  fonduri  europene  nerambursabile  ce  vor  fi  accesate  

prin  FEADR – Măsura  4.3 și  în  conformitate  cu  Ghidul  Solicitantului – sesiunea  2021. 

Modernizarea  drumurilor  se  va  face  prin  asfaltare  și  prin  pietruire  iar  valoarea  investiției  va  fi  

de  6.361.219,76  lei (inclusiv  TVA).  Nefiind  probleme  de  ridicat , doamna  președinte  supune  la  

vot  proiectul  de  hotărâre,  consemnându – se  13  voturi  pentru. 
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S-A  TRECUT  LA  PCT. 2  DIN  ORDINEA  DE  ZI  -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI – MODERNIZARE  DRUMURI  DE  

EXPLOATARE  AGRICOLĂ  ÎN  COMUNA  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA.  

 

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 10.843/25.10.2021  inițiator,  domnul  primar  

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

aprobarea  implementării  acestui  proiect  deoarece  investiția  prevăzută  deservește  o  suprafață  

agricolă  de  690,2697 ha  și  10  agenți  economici. Cheltuielile  aferente  Proiectului  se  prevăd  în  

bugetul  local  pentru  perioada  de  realizare  a  investiției, în  cazul  obținerii  finanțării  prin  P.N.D.R.  

potrivit  legii. Autoritățile  administrației  publice  locale  se  obligă  să  asigure  veniturile  necesare  

acoperirii  cheltuielilor  de  mentenanță  a  investiției, să  asigure  funcționarea  la  parametri  proiectați, 

precum  și  întreținerea  investiției  pe  o  perioadă  de  minimum  5 ani  de  la  data  efectuării  ultimei  

plăți  în  cadrul  Proiectului. Accesul  publicului  se  face  fără  a  percepe  vreo  taxă. 

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

consemnându – se,  13  voturi  pentru . 

 

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

PRIVIND  APROBAREA  PRINCIPALILOR  INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI  ȘI  A  

DEVIZULUI  GENERAL  PENTRU  OBIECTIVUL  DE  INVESTIȚIE – AMENAJARE  LOC  

DE  JOACĂ, COMUNA  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

 

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 10.851/25.10.2021  inițiator,  domnul  primar  

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

că, indicatorii  economici  ai  investiției  au  valoarea  totală  de  309.026,76 lei  cu  TVA, iar  suprafața  

locului  de  joacă  este  de  255,00 mp. Documentația  este  întocmită  de  firma  SC  GG  

ARHICONSULT  STUDIO  SRL. 

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

consemnându – se,  13  voturi  pentru . 

 

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

PRIVIND  ATESTAREA  INVENTARULUI  BUNURILOR  CARE  APARȚIN  DOMENIULUI  

PUBLIC  AL  COMUNEI  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

 



4 
 

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

transmis  fiecăriu  consilier, și  proiectul  de  hotărâre  nr. 8.381/09.08.2021,  inițiator  domnul  primar  

Niță  Constantin. Domnul  secretar  arată  că, acest  proiect  a  fost  supus  atenției  consilierilor  în  luna  

august  2021, dar  a  fost  retras  de  pe  ordinea  de  zi  deoarece  trebuia  obținut  înnaite  avizul  de  la  

MDLPA  potrivit OUG 57/2019  privind  Codul  Administrativ, acest  aviz  fiind  redactat  în  data  de  

06.10.2021  cu  unele  recomandări. Au  fost  înlăturate  deficiențele  și  este  supus  dezbaterii  proiectul  

de  hotărâre. Este  supus  la  vot  proiectul  de  hotărâre  fiind   adoptat  cu  13  voturi  pentru ,  în  forma  

prezentată. 

 

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

 

Domnul  consilier  Vișan  propune  ca  viitoarele  ședințe  ale  consiliului  local  să  se  țină  după  orele  

16,00. 

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

închisă  ședinta  de  astăzi. 

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT. 

 

 


