ROMANIA
CONSILIUL LOCAL BUCU
JUDETUL IALOMITA

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 30 iunie 2021 în sedinta ordinara a Consiliului local Bucu pe luna in ci rs. La
prezenta sedinta, convocata legal prin Dispozitia primarului comunei Bucu nr. 87 / 2 iunie
2021 participa toti consilierii locali . cu exceptia domnului Zamfir Petre-Paul.De asemel ea, la
sedinta participa de drept primarul comunei Bucu domnul Dragusin Ion si secretarul general al
acesteia, Raceanu Alexandru.
Sedinta se desfasoara la sediul Consiliului local al comunei Bucu
Calea Bucuresti nr.L0l,
judetul Ialomita, incepand cu orele 16,30, fiind luate masurile generale privind pre: fenirea
infectarii cu virusul Covid 19, intrucat se mentin masurile de preventie.Sedinta este prezi ata de
catre domnul consilier local Bucur Teodoru, ales in functia de presedinte de sedinta p ntru o
perioada de trei luni prin HCL nr.16,/31.03.2021.
In deschiderea sedintei,domnul presedinte face cunoscut proiectul ordinei de zi, pro us de
catre domnul primar in dispozitia de convocare, respectiv convocator,dupa cum urmeaza:
1-adoptarea Hotararii privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
Bucu, judetul Ialomita;
comunei
2 adoptarea Hotararii privind reglementarea modului de executare a lucrarilor u foc
deseurilor
modul de gestionare
desehis, fumatul
ambalajelor;
3 adoptarea unei Hotarari privind reglementarea circulatiei pe teritoriul comunei
cu a
mijloacelor care transporta materiale/substante periculoase, clasificate astfel potrivit. legii;
Domnul presedinte intreaba daca au mai intevenit noi proiecte de hotarare, domnul si cretar
general aratand ca nu mai sunt propuse analizei si aprobarii alte proiecte,
Se supune la vot si,cu unanimitate este adoptata ordinea
zi
sedintei,
In continuare domnul presedinte supune aprobarii procesul- verbal al sedintei ordin: e din
data de 27 mai 2021.Acesta este votat cu unanimitate.Domnul consilier Gheorghe Gh orghe
intreaba cum se aproba procesul verbal daca este contestat „el avand deja forma scrisa.Di omnul
secretar general arata ca în noul proces verbal se vor înscrie cele considerate a nu fi orecat
înleuse in cele care se aproba.Nu mai sunt discutii domnul presedinte aducand în atentie primul
ordinii de zi aprobate „respectiv:
punct
riscurilor la nivelul
e analiză şi acoperire
1adoptarea Hotararii privind aprobarea Planuli
Ialomita;
judetul
ucu,
Privind acest proiect de hotarare domnul primar da citire referatului de aprobare,domnul Secretar
general aratand ulterior ca intreg Planul de analiza si acoperire a riscurilor va fi publicat în m nitorul
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site-ul primariei.Tot dansul expune
scurt principalele riscuri la care poate fi
si
localitatea
comunitatea,despre care putem sa facem unele scenarii de actiune la calamitati,unel
acestea neputand fi prevenite-cutremure,fenomene meteorologice. periculoase;altele.
In continuare, domnul primar aratand ca cei
la ISU în mod periodie fac actiuni de control
de
administratriv teritoriale, actele
organizare pe linia situatiilor de urgenta fiind
verificate. Domnul secretar general arata ca actele de autoritate pe aceasta linie sunt foarte mul
mentinute la zi.In aceasta perioada dansul inten
necesar un efort deosebit pentru ca acestea
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Hoti rarii
Urmatorul proiect de hotarare supus dezbaterii plenului este cel privind adoptarea
lucrarilor cu foc deschis, fumatul si modul
privind reglementarea modului de executare
intocmite si se arata
de gestionare a deseurilor si ambalajelor.Se dau citire materialelor
il reprț zinta
necesitatea unei astfel de hotarari în contextul pericolului permanent pe care
la agentii economici. Domnul presedinte în reaba
incendiile,atat la gospodariile populatiei cat
vot,fiind astfel adoptata cu unanimitate Hotararea pi ivind
daca sunt discutii.nefiind supune
modul
modului de executare a lucrarilor cu foc deschis, fumatul
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Se trece Ia ultimul proiect de hotarare inclus în ordinea
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privind reglementarea circulatiei pe teritoriul comunei Bucu a mijloacelor care
materiale/substante periculoase, clasificate astfel potrivit legii.

hotarare;se prezinta materialele si se supune la vot,cu
unanimitatea fiina adoptata Hotararea privind reglementarea circulatiei pe teritoriul
ficate
comunei Bucu a mijloacelor care transporta materiale/substante. periculoase;clasi
In mod similar celorlate proiecte
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E
continuare,domnul primar arata ca s-a primit de la operatorul de salubritate SC
tarifi
deseuri 2010 SRL,cu care cooperam pe linia salubritatii, o solicitate de majorare a
preluare $
preluare a gunoiului de catre acesta, fiind prezentate unele aspecte privind
si pamant „creni
gunoiului informand autoritatatea locala deliberativa ca unii cetateni pun
materiale în tomberoaneiin mod,nejustificat.Privind acest aspect domnul consilier Gh
gunoiului
Gheorghe arata ca nu vom avea ce sa facem.preluarea în mod organizat a
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Nemaifiind probleme de discutat;ordinea de zi fiind epuizata.domnul. presedinte
„dintre
sedinta inchisa.Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbalin trei exempla
se va publica pe site-ul
asemeneamprezentul
care unul va fi afisat public.De
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