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PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 22  noiembrie  2021 

 
 

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

192/17.11.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind  renunțarea  la  calitatea  de  membru  asociat  a  comunei  
Bucșani  prin  Consiliul  Local  Bucșani, județul  Dâmbovița  în  Asociația  de  
Dezvoltare  Intercomunitară – Cricovul  Dulce  Moreni. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  prin  suplimentare  în  
trimestrul  lV  al  anului  2021. 

3 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execuție  al  exercițiului  
bugetar  la  trimestrul  lll  al  anului  2021. 
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4 Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  burselor  pe  categorii  și  numărul  acestora  
în  anul  școlar  2021 – 2022  și  modificarea  prin  suplimentare  a  HCL  34/2021. 

5 Diverse. 
 

Asigurarea  convocarii a fost facută de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr.11.637 din 

18.11.2021  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.11.635 din 18.11.2021. 

La sedinta participă si : 

- domnul  primar  Niță  Constantin 

- domnul secretar  Rotaru Adrian 

-doamna  contabil  Joița  Lucia. 

Conform  HCL  55/29.10.2021   sedinta de astazi va fi condusă  de  domnul  Guță  Florin – 

Petruș. 

S- a supus la vot deschis ordinea de  zi , consemnandu-se aprobată cu 15  voturi pentru . 

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

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 03.11.2021 , 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  

RENUNȚAREA  LA  CALITATEA  DE  MEMBRU  ASOCIAT  A  COMUNEI  BUCȘANI 

PRIN  CONSILIUL  LOCAL  BUCȘANI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA  ÎN  ASOCIAȚIA  

INTERCOMUNITARĂ – CRICOVUL  DULCE  MORENI. 

 

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

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr 11.525/15.11.2021  inițiator,  domnul primar  Nita 

Constantin.  Secretarul  general  al  localității  prezintă  în  raportul  său  necesitatea  renunțării  la  

calitatea  de  membru  asociat  a  comunei  Bucșani  prin  Consiliul  local  Bucșani  pentru  următoarelor  

argumente; 

       -neîndeplinirea  obiectivelor  avute  la  înfiițarea  asociației; 

      - prevederea  în  statutul  asociației  a  dreptului  de  renunțare  la  calitatea  de  membru  

asociat  prin  hotărârea  Consiliului  local  fără  a  solicita  returnarea  contribuțiilor  sau  a  avea  

pretenții  materiale  sau  bănești. 

      - adresa  19.117/05.08.2021  a  Consiliului  Județean  Dâmbovița  privind  renunțarea  la  

calitatea  de  membru  asociat  a  acestuia  în  Asociația – Cricovul  Dulce  Moreni. 
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Nefiind  alte  probleme  de  ridicat, domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  prezentat, 

consemnându-se  15  voturi  pentru. 

 

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

PRIVIND  RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL  PRIN  SUPLIMENTARE  ÎN  

TRIMESTRUL  lV  AL  ANULUI  2021. 

 

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

transmis  fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 11.628/18.11.2021  inițiator,  domnul  primar  

Niță  Constantin. Doamna  contabil  Joița  Lucia  în  raportul  său  arată  că, suplimentarea  bugetului  

local  se  face  în  baza  DECIZIEI  nr.50.805/15.11.2021  a  AJFP  Dâmbovița  cu  suma  de  51,00  mii  

lei, cod  indicator 11.02.02 – Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru  finanțarea  

cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor, orașelor, municipiilor  și  suma  de  161,00 mii  lei  

conform  adresei  782/18.11. 2021 a  extrasului  DSP Dâmbovița  cod  indicator  42.02.35 – Subvenții  

din  bugetul  de  stat  pentru  finanțarea  unităților  de  asistență,  rezultând  o  suplimentare  totală  de  

212,00  mii  lei. 

      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 -  PROIECT  DE   

HOTĂRÂRE  PRIVIND  APROBAREA  CONTILUI  DE  EXECUȚIE  AL  EXERCIȚIULUI  

BUGETAR  LA  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  11.553/15.11.2021  inițiator  domnul  primar  

Niță  Constantin. Doamna  contabil  Joița  Lucia  arată  că,  potrivit  art. 49, alin  12  din  Legea  

273/2006 – legea  finanțelor  publice  locale  cu  modificările  și  completările  ulterioare, trimestrial  se  

adoptă  prin  hotărâre  contul  de  execuție  al  exercițiului  bugetar.     

     Nefiind  probleme  de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  prezentat,  

consemnându – se  14  voturi  pentru  și  o  reținere (doamna  Toma). 
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                           S-A  TRECUT  LA  PCT. 4  DIN  ORDINEA  DE  ZI – PROIECT  DE  

HOTĂRÂRE  PRIVIND  ACORDAREA  BURSELOR  PE  CATEGORII  ȘI  NUMĂRUL  

ACESTORA  ÎN  ANUL  ȘCOLAR  2021 – 2022  ȘI  MODIFICAREA  PRIN  SUPLIMENTARE  

A  HCL  34/2021. 

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

fiecărui  consilier  și  proiectul  de  hotărâre  11.641/18.11.2021  inițiator  domnul  primar  Niță  

Constantin.  Doamna  contabil  în  raportul  său  arată  că, în  conformitate  cu  HG  1064/2020 – pentru  

aprobarea  cuantumului  minim  al  burselor  de  performanță, de  merit, de  studiu  și  de  ajutor  social  

pentru  elevii  din  din  învățământul  preuniversitar  de  stat, cu  frecvență  redusă  și  a  adreselor  

11.263/05.11.2021. 11.331/08.11.2021„ a  Școlii  Gimnaziale  Dora  Dalles  Bucșani  s-a  suplimentat  

numărul  burselor  de  merit  cu  13  cazuri  pentru  anul  școlar  2020 – 2021, iar  pentru  anul  școlar  

2021 – 2022  numărul  total  al  burselor  este  de  114 ( 100 burse  de  merit  în cuatum  de  110 lei  

fiecare, 2  burse  de  studio, 11  burse  de  ajutor  social  și  1  bursă  de  ajutor  social – boală  toate  în  

cuantum  de  100  lei  fiecare. 

Nefiind  probleme  de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  prezentat  

consemnându – se  14  voturi  pentru  și  o  reținere ( doamna  Toma). 

 

 

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

 

  Domnul  secretar  prezintă  adresa  Inspectoratului  Școlar  Județean  Dâmbovița  privind  necesitatea  

înnaitării  proiectului  de  hotărâre  pentru  rețeaua  școlară  în  anul  2022 – 2023  în  vederea  obținerii  

avizului  acestei  instituții.  Se  arată  că  aceasta  va  avea  aceiași  structură  ca  în  anul  școlar  2021 – 

2021. 

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

declară  închisă  ședinta  de  astăzi. 

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT. 

 

 


