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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 30  septembrie   2021 

 
 

Consiliul local al comunei Bucsani, judetul Dambovita , a fost convocat de domnul Nita 
Constantin  in  sedință  ordinară  pe  luna  septembrie  2021. 

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. 

153/23.09.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind  reactualizarea  statului  de  funcții  și  a  organigramei  
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Bucșani, județul  Dâmbovița. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Regulamentului  de  
Organizare  și  Funcționare  a  Centrului  de  Asistență  Medico – Socială  Bucșani, 
județul  Dâmbovița. 

3 Diverse. 
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Asigurarea  convocarii a fost facută de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 9.888 din 

24.09.2021  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.9.891 din 24.09.2021. 

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 15  voturi pentru . 

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

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 23..09.2021 , 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  

REACTUALIZARE  STATULUI  DE  FUNCȚII  ȘI  A  ORGANIGRAMEI  APARATULUI  DE  

SPECIALITATE  AL  PRIMARULUI  COMUNEI  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

 

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

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr 9.884/24.09.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

Constantin.  Secretarul  general  al  localității  prezintă  în  raportul  său  necesitatea  reactualizării  

statului  de  funcții  și  a  organigramei aparatului  de  specialitate  al  primarului  localității  datorită  

următoarelor  argumente; 

       -prevederile  OUG  57/2019  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  și  

completările  ulterioare, prin  care  unele  funcții  publice  trebuiesc  transferate  sau  schimbate (art. 

610-611); 

      - faptul  că  în  perioada  2017 – prezent,  au  avut  loc  modificări  ale  statului  de  funcții, 

prin  scoaterea  la  concurs  a  unor  posturi  vacante, promovarea  în  clasă  și  grade  profesionale  a  

unor  funcționari  publici, acordarea  de  trepte  imediat  superioare  a  unor  angajați  cu  contract  de  

muncă  pe  perioadă  nedeterminată; 

     - necesitatea  asigurării  unui  mediu  sănătos  prin  suplimentarea  cu  1(un) post  a  

compartimentului  de  ,, mediu”-funcționar  public, prin  transferul  de  la  compartimentul  ,,servicii- 

publice’ –muncitor  calificat- vacant;  
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    - suplimentarea  biroului  ,,contabilitate, taxe  și  impozite  locale și  achiziții  publice”  cu  

1(un) post  funcționar  public – asistent, prin  transferul  acestuia  de  la  compartimentul  ‚,servicii  

publice” - muncitor  calificat – vacant; 

     - prevederile  adresei  3790/08.04.2021  a  Instituției  Prefectului – Județul  Dâmbovița  prin  

care  s-a  suplimentat  statul  de  funcții  cu  3(trei)  posturi  pentru  proiectele  în  curs  de  

implementare. 

Domnul  consilier  Ghiță  în  cuvântul  său  arată  că, nu  este  de-acord  cu  postul  nou  înființat  

la  mediu  deoarece  la  acest  compartiment  nu  se  fac  lucruri  care  pot  fi  obsevabile  și  pentru  acest  

motiv  va  vota  împotrivă. 

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

consemnându-se  14  voturi  pentru  și  unul  împotrivă. 

 

S-A  TRECUT  LA  PCT. 2  DIN  ORDINEA  DE  ZI  -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  MODIFICAREA  ȘI  COMPLETAREA  REGULAMENTULUI  DE  ORGANIZARE  

ȘI  FUNCȚIONARE  A  CENTRULUI  DE  ASISTENȚĂ  MEDICO – SOCIALĂ  BUCȘANI, 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA. 

 

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 9.881/24.09.2021  inițiator,  domnul  primar  

Niță  Constantin. Domnul  secretar  prezintă  raportul  9.696/20.09.2021  al  Centrului  de  Asistență  

Medico – Socială  Bucșani, prin  care  se  arată  că,  în  urma  raportului  de  audit  s-a  cerut  adăugarea  

la  articolul 12 din  ROF  și  a  atribuțiilor  responsabilului  cu  achizițiile  publice. Noile  atribuții  vor  

fi  preluate  de  una   dintre  contabilele  salariate  fără  a  se  suplimenta  numărul  de  posturi. 

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

consemnându – se,  15  voturi  pentru . 

 

 

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

 

Domnul  secretar  supune  atenției  adresa  3121/01.09.2021  a  Școlii  Gimnaziale  Bucșani  prin  care  

solicită  Consiliului  Local  desemnarea  a  3(trei)  consilieri  pentru  a  face  parte  din  Consiliul  de  

Administrație  al  acestei  instituții.  Doamna  consilier  Sîrbuleț  propune  incorpore  pe  Joița  Florin,  

Ristoiu  Ion  și  Amuza  Mădălin,  aceștia  fiind  votați  în  unanimitate. 
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   Se  supune  atenției  și  cererile  9.482/13.09.2021  și  10.004/29.09.2021  ale  doamnelor  Brânzea 

Teodorina  și  Panov  Maria  prin  care  solicită  spații  de  locuit  pentru  închiriere. Nefiind  astfel  de  

spații  identificate,  membri  Consiliului  Local , resping  aceste  cereri. 

Ne  mai  fiind   probleme  de  supus  atenției  la  acest  punct  al  ordinei  de  zi,  doamna  președinte  

declară  închisă  ședinta  de  astăzi. 

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT. 

 

 


