
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

                                                    PROCES  VERBAL 

 

          Incheiat astazi 29  iunie 20-20 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local 

Buturugeni,unde participa l3 consilieri din totalul de 13. 

Dl.Preda Dumitru primarul comunei deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi : 

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

2.Proiect de hotarare  privind incheierea conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2019 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de 

investitii “Construire statii de autobuz-proiect tip,in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si 

financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2020 

5.Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“Modernizare Gradinita din satul Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” 

6.Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“Modernizare drumuri comunale,in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” 

7. Proiect de hotarare  privind declararea “Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele 

Padureni si Podu Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”ca bun de utilitate publica si 

introducerea acestuia in domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu 

8.Probleme curente 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi 

Se da cuvantul dl.Stan Dumitru secretar care arata ca in conformitate cu prevederile 

art.138,aliniatul 15 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ supune spre aprobare procesul 

verbal din 14.05.2020,proces verbal care este aprobat in unanimitate de voturi. 

Dl.Preda Dumitru primar informeaza Consiliul Local Buturugeni ca si-au exprimat dorinta de a 

participa la sedinta noastra cetatenii comunei noastre respectiv Didae Marian,Didae 

Costel,Bordeianu Marian,Balan Mihai Ovidiu,Balan Ionut Cristian,Radu George,Radu 

Nicolae,Parlea Constantin,Rusu Dumitru Cristian,Gheorghe Avram-Marius.Avand in vedere 

situatia actuala de limitare si diminuare a raspandirii coronavirulului  este necesar purtarea mastii 

si respectarea distantarii sociale si respectarea regulilor sanitare. 

Deasemeni la sedinta noastra participa dl.Popescu Daniel delegat satul Posta si doamna Patru 

Gena consilier financiar in aparatul de specialitate al primarului comunei Buturugeni. 

Se da cuvantul dl.Florea Marin presedintele de varsta care arata ca potrivit punctului 1 de la 

ordinea de zi este necesar a se alege presedinte de sedinta care sa conduca sedintele consiliului 

local pe o perioada de trei luni..                                                                                               

Dl.Andrei Marin propune ca presedinte de sedinta pe dl.Preda Ioan.                                                

Nemaifiind alte propuneri ,se supune la vot propunerea facuta si  proiectul de hotarare de la 

primul punct al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.                                           

Se trece la punctul doi al ordinei de zi.                                                                                     

Dl.Preda Ion presedintele de sedinta da cuvantul dl.Preda Dumitru primarul comunei care 



prezinta proiectul de hotarare,dupa care doamna Patru Gena prezinta situatia conturilor anuale.                                                                                                          

Nefiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la 

punctul doi al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.                                             

Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta 

proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi. Precizeaza ca la solicitarile cetatenilor din 

comuna care calatoresc cu mijloacele de transport in comun si a faptului ca pe raza comunei 

noastre nu exista mijloace de adapostire a calatorilor de intemperii,,respectiv statii de autobuz s-a 

intocmit un proiect de construire a opt statii de autobuz care vor fi amplasate pe domeniul 

public,pe acostamentul drumurilor,la nivelul intregii comune in locurile preexistente ale vechilor 

statii.Doamna Patru Gena consilier financiar arata ca la intocmirea proiectului s-a avut in vedere 

prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finantate din fonduri publice de aceia este 

necesar aprobarea documentatie si a principalilor indicatori tehnico-economici prin hotarare de 

consiliu local.                                                                                                                                

Dl.Iancu Ion precizeaza ca este necesar sa se afiseze si sa se faca publice amplasamentul celor 

opt statii.                                                                                                                                

Dl.Coteanu Ion arata ca inainte de a vota a se vedea proiectul .                                                                                                                                                   

Dl Alecu Constantin arata ca din cele opt statii una s-au doua sa se faca si in zona dispensar,sau 

sa se suplimenteze cu una sau doua statii in acea zona la iesirea spre comuna Gradinari,deoarece 

am discutat cu cineva si se va introduce o noua linie de transport in comun.                       

Dl.Preda Dumitru primar arata ca acest proiect il vom aproba pentru constructia opt statii,dar 

vom tine cont de propunerea dlAlecu  Constantin de a se extinde constructia cu una sau mai 

multe statii  de transport pe raza localitatii.                                                                                     

Nemaifiind alte propuneri dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare de la punctul trei al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.                       

Se trece la punctul patru al ordinei de zi.                                                                               

Dl.Preda  Ioan presedintele de sedinta da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta 

proiectul de hotarare privind aporobarea planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si 

financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2020.                                                                          

Nefiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si este 

aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                                    

Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.                                                                                          

Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta 

proiectul de hotarare  privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru  proiectul 

“Modernizare Gradinita din satul Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu-faza PT”.       

Doamna Patru Gena consilier financiar arata atat  ca acest proiect cat si cel cu drumurile au fost 

aprobate de Consiliul local la faza studiului de fezabilitate atat a indicatorilor tehnico-economici 

cat si a devizului general ,acum la faza PT  este necesar actualizarea acestora si a devizului 

general care are modificarim nesemnificative.                                                                                            

Nefiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si este 

aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                                    

Se trece la punctul sase al ordinei de zi.                                                                                  

Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta 



proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“Modernizare drumuri comunale in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.                                          

Nefiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si este 

aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                                    

Se trece la punctul sapte al ordinei de zi.                                                                                                  

Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta  

proiectul de hotarare precizand ca acesta a mai fost discutat si in sedinta de luna trecuta dar nu a 

fost aprobat deoarece nu a intrunit cvorumul necesar de noua voturi deorece consilierii PNL s-au 

abtinut de la vot pe motivul ca acest proiect nu are carte tehnica.Precizeaza faptul ca intradevar 

cartea tehnica trebuia facuta de constructor dar acesta este in faliment,s-a discutat cu cu 

administratorul judiciar si acesta precizand ca nu exista catre tehnica.De aceia am mai discutat in 

sedintele de consiliu local precizind ca vom face o experiza tehnica a intregului sistem de 

alimentare cu apa,ceia ce s-a si intampla,expertiza ce a fost pusa si la dispozitia dumneavoastra si 

care tine loc de carte tehnica. Pe baza acestei expertize  s-a  intocmit procesul verbal de receptie 

finala de catre o comisie compusa din reprezentanti ai  comunei,ai Consiliului  Judetean Giurgiu 

si ai Inspectoratului de Stat in Constructii Giurgiu,care au admis receptia la terminarea 

lucarilor.Deci intregul sistem este terminat,este functional,de aceia trebuie sa il declaram de 

utilitate publica si sa-l introducem in domeniul public al comunei Buturugeni.Precizeaza ca apa 

la nivelul satelor Padureni si Podul Ilfovatului este vitala, cea din puturile existente la nivelul 

gospodariilor contine foarte multi nitrati,nitriti,bacterii si am avut foarte multe cazuri de 

imbolnaviri de hepatita si de rinichi. Nu este normal sa nu aprobam un proiectul de hotarare si sa 

prelungim aceasta stare mai ales ca este pusa in pericol sanatatea cetatenilor din cele doua sate. 

Dl.Alecu Constantin  precizeaza ca s-a consultat cu un jurist si a spus ca expertiza tehnica nu tine 

loc de carte tehnica.Este un risc prea mare sa ne asumam aceasta raspundere.Daca se face cartea 

tehnica vom fi de acord cu acest proiect.                                                                               

Dl.Preda Dumitru primar, considera ca a inceput lupta politica si nu se vrea sa fie dat drumul la 

sistemul de alimentare cu apa de catre consilierii PNL. Precizeaza ca si noi din conducerea 

comunei am consultat juristi,specialisti inclusiv cu cei de la Inspectoratul de Stat in Constructii 

Giurgiu,care ne-au asigurat ca expertiza tehnica tine loc de cartea tehnica Nu este singurul caz 

din tara unde nu exista carte tehnica.Expertul care a intocmit expertiza tehnica a verificat punct 

cu punct intregul sistem de alimentare cu apa ,a facut sapaturi la toate lucrarile si acesta a 

concluzionat ca sistemul de alimentare cu apa corespunde conform proiectului.Domnilor 

consilieri trebuie sa ne gandim la cetateni comunei in primul rand.                                                       

Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta ,la solicitarea unui invitat da cuvantul acestuia.                                                    

Dl.Rusu Dumitru Cristian  arata ca nu il intereseaza politica,a dorit sa participle la o sedinta a 

consiliului local mai ales ca se discuta unele proiecte vitate la nivelul comunei. In legatura cu 

sistemul de alimentare cu apa de care se discuta va precizez ca  impreuna cu familia sa a 

cumparat cate trei-patru baxuri de apa.fiindca apa din put nu este potabila.Daca tot s-a facut o 

investitie,ea trebuie sa functioneze,daca totul este legal,exista expertiza tehnica,probe de apa , 

trebuie data in functiune,trebuie sa dovedim omenie,de aceia va rog sa va ganditi la cetateni. 

Dl.Alecu Constantin  precizeaza la ceia ce a vorbit domnul Rusu,ca  daca se va face cartea 

tehnica noi,  vom fi de acord cu proiectul de hotarare.                                                        

Dl.Florea Marin precizeaza ca daca ai pierdut cartea tehnica la o masina ,faci o alta carte,sa se 



faca cartea tehnica a sistemului de alimentare cu apa si vom fi de acord.                             

Dl.Preda Dumitru primar  precizeaza din nou ca nu mai are cine sa faca cartea tehnica 

constructorul este in faliment.Deasemeni da citire si Notificarii Ministerului Dezvoltarii care 

precizeaza ca este necesar sa se organizeze receptii la terminarea lucarilor a proiectelor existente 

ceia ce am facut dar acest lucru nu se vrea din partea consilierilor PNL. Nu stiu cum domnii 

consilieri PNL,nu stiu cum dl.Turila Ion care este din satul Padureni o sa raspunda cetatenilor ca 

nu a dorit sa aiba apa,va spun sincer mie mi-ar fi rusine.                                                               

Dl Radu Nicolae solicita sa puna o intrebare iar dl.Preda Ion presedintele de sedinta ii da 

cuvantul.                                                                                                                                         

Dl.Radu Nicolae intreba consilierii PNL daca peste trei luni vor fi dansii la putere,cum vor 

rezolva aceasta problema?                                                                                                   

Dl.Anghel Gheorghe arata ca noi preluam acest sistem in domeniul public, este al nostru,mai ales 

ca au fost specialisti care au intocmit procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  

Dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei da citire inca o data proiectului de 

hotarare,deasemeni da citire art.286 aliniatul 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare  

(4) Domeniul public al comunei,al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile 

prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local,declarate ca 

atare prin hotarare a consiliului local,daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau 

interés public national ori judetean. 

Deasemeni da citire art.139 aliniatul 1 si 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

(1)In exercitarea atributiilor ce ii revin,consiliul local adopta hotarari,cu majoritate absoluta 

sau simpla,dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea 

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritate 

calificata definita de art.5 litera dd), de doua treimi din numarul consilierilor local in functie. 

Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta arata ca este foarte clar ceia ce a citit domnul secretar,asa 

cum se precizeaza in proiect noi declaram sistemul de alimentare cu apa,de utilitate publica si il 

preluam in domeniul public.                                                                                                                  

Dl.Stoica Ilie arata ca domnii consilieri PNL contesta o documentatie facuta de specialisti.Avem 

o investitie finalizata ,o lasam de izbeliste,trebuie sa o luam in patrimoniul nostru. Am ascultat 

cu totii notificarea de la minister,exista o expertiza tehnica care tine loc de carte tehnica o spun 

specialisti,exista un process de receptie la terminarea lucarilor,semnat de specialisti,noi votam 

daca o luam in patrimoniul public nu alceva.Fac apel la domnii consilieri,fiindca este o investitie 

extraordinar de importanta, o spun in calitate de director al Scolii Buturugeni,fiindca am avut 

foarte multe imbolnaviri ale elevilor din cauza apei.   Dl.Andrei Marin arata ca noi consilierii din 

satul Padureni avem tot interesul pentru acest sistem de alimentare cu apa este foarte necesar, nu 

trebuie sa ne jucam cu sanatatea cetatenilor,este o investitie deosebuita si este a noastra .                                                                                  

Dl.Alecu Constantin arata ca se va mai interesa si la un procuror in legatura cu acest proiect de 



hotarare si in circa doua saptamani va face cerere pentru repunerea pe ordinea de zi a acestui 

proiect, pentru al vota.                                                                                                              

Dl.Turila Ion solicita  o pauza de 5 minute  pentru a se mai consulta consilierii PNL. 

Dl.Preda Ion presedintele de sedinta arata ca acest proiect de hotarare a fost pus in discutie in  

sedinta Consiliului local din luna mai,a trecut o luna si jumatate,se cunosteau toate detaliile 

acestui proiect de hotarare si se mai doreste o pauza de 5 minute. 

In calitate de presedinte de sedinta dl.Preda Ioan supune spre aprobare proiectul de hotarare  

privind declararea Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele Padureni si Podu 

Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu ca bun de utilitate publica si introducerea acestuia 

in domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu  votandu-se  cu 8 voturi “pentru” ale 

consilierilor  Andrei Marin,Anghel Gheorghe,Dinu Daniel,Iancu Paul Costel,Mihai 

Marian,Niculae Dumitru,Preda Ioan,Stoica Ilie si 5 “ abtineri” ale consilierilor Alecu 

Constantin,Florea Marin,Iancu Ion,Coteanu Ion si Turila Ion.Motivul abtinerii consilierilor fiind 

faptul ca se abtin pana la “completarea documentatiei cu cartea tehnica legala”. 

Proiectul de hotarare privind declararea “Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele 

Padureni si Podu Ilfovatului, comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”nu poate fi adoptat,fiind 

respins, deoarece nu intruneste cvorumul necesar de doua treimi din numarul consilierilor locali 

in functie, respectiv 9 voturi “pentru”.                                                                                            

Se trece la punctul opt al ordinei de zi.                                                                                           

Se da  cuvantul dl Florea Marin care arata ca noi consilierii PNL am fost de acord cu toate 

proiectele au trecut cu brio fara vreo explicatie.de aceia informez ca am fost pe la terenul de 

fotbal Buturugeni si intreb ce se intampla cu aceasta investitie,sunt geamuri sparte la 

cladire,aceasta nu este terminata.   Dl.Coteanu Ion intreaba ,daca se aproba proiectul cu sistemul 

de alimentare cand va fi dat in functiune?                                                                                                      

Dl.Preda Dumitru primar raspunde domnului Coteanu Ion ca sistemul de alimentare cu apa putea 

fi dat in functiune imediat,deasemeni domnului Florea Marin ca nu a mai trecut pe la baza 

sportiva de 16 ani,nu a vazut ca si la aceasta baza sportiva,s-a taiat iarba s-a intretinut 

permanent.Este adevarat ca la cladire un s-a mai facut nimic,investitia a inceput in 2010,din lipsa 

fondurilor nu au mai continuat lucrarile,s-a investit in alte proiecte,dar anul acesta ,asa cum am 

prevazut fonduri in bugetul local,suntem aproape gata cu reactualizarea proiectului si in 

maximum un an va fi cea mai frumoasa baza sportiva,mai ales ca am facut si imbunatatiri 

proiectului,asigurand alimentare cu apa si sistem de irigare a suprafetei de joc.Va fi o baza 

sportiva poate mai frumuasa decat cea de la Padureni unde s-a investit si tinerii se simt foarte 

bine si sunt atrasi de a face sport.  Nemaifiind alte problema dl.Preda Ioan presedintele de sedinta 

declara inchise lucrarile sedintei de astazi.                                                                                                                                            

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA                            SECRETAR GENERAL UAT, 

                                  Preda Ioan                                                           Stan Dumitru 

 


