
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

                                                           PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 02.12.2020  in cadrul sedintei  extraordinare a Consiliului local Buturugeni unde participa 

un numar de 12 consilieri respectiv Boia Gabriela ,Nastase Ionut Daniel, Mircea Petre, Niculae Ion, 

Zatreanu Nicusor, Didae Costel, Dinu Daniel , Mihai Marian, ,Petre Florin, Barbu Marian,Popescu Daniel 

Puiu Marius Daniel din totalul de 13,                                                                                                                                                   

Deasemeni participa la sedinta ,dl.Oprea Marian  membru supleant din partea PNL care urmeaza a depune 

juramantul.Deasemeni participa si dl.Gheorghe Avram Marius reprezentant organizatie PNL Buturugeni                                                                                                                                               

Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si prezinta urmatoarea ordine de zi :                                                        

1.Depunerea juramantului consilierului declarant ales ca membru supleant dl.Oprea Marian(PNL) validat 

prin Incheirea din data de 25.11.2020 pronuntata in Dosarul nr.4600/192/2020 a Judecatoriei Bolintin 

Vale.                                                                                                                                                       

2.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului 

3.Proiect de hotarare privind alegerea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate.                                                                                                                                                 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 12 voturi pentru.                                                                                                    

Se da cuvantul dl.Mihai Marian presedintele de sedinta care arata ca la inceputul fiecarei sedinte a 

consiliului local este necesar aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare.                                                                                                                                     

Dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei, in conformitate cu art.138 aliniatul 15 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,supune la vot procesul 

verbal al sedintei din 23.11.2020 si este aprobat cu 12 voturi pentru                                                                 

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta da citire Incheierii din data de 20.11.2020  pronuntata in Dosarul 

nr.4529/192/2020 a Judecatoriei Bolintin Vale. Potrivit punctului 1 al ordinei de zi si  invita pe dl.Oprea 

Marian care da citire juramantului,dupa care il semneaza.                                                                                                   

Dl.Preda Dumitru primar felicita pe noul consilier si arata  ca prin depunerea juramantului si de catre 

dl.Oprea Marian consiliul local Buturugeni este in formula completa de l3 consilieri si trecem la punctul 

doi al ordinei de zi alegerea viceprimarului.                                                                                                                                                                   

Se da cuvantul dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei care da citire prevederilor art. 129 aliniatul 

2 litera a,aliniatul 3,litera  b si art.152 din OUG 57/2019 referitor la alegerea viceprimarul.Precizeaza  ca 

viceprimarul este ales prin vot secret,cu majoritate absoluta din randul membrilor consiliului local,la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali.Exercitarea votului se face pe baza de buletine de 

vot,alegerea facundu-se prin hotarare de consiliu local.  Pentru acest lucru este necesar alegerea unei 

comisii pentru  numararea voturilor,formata din trei persoane.                                                                                      

Doamna Boia Gabriela propune ca din comisie sa faca parte dl.Zatreanu Nicusor.                                               

Dl.Preda Dumitru propune ca din comisie sa faca parte dl.Mihai Marian.                                                                 

Dl.Nastase Ionut Gabriel propune ca din comisie sa faca parte doamna Boia Gabriela.                                    

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot cele trei propuneri pentru alegerea comisiei de 

numarare a voturilor si sunt aprobati in unanimitate de voturi. Dl. Preda Dumitru primar propune ca 

viceprimar si sa fie inscris pe buletinele de vot pe dl. Mihai Marian  din partea PSD.                                            

Dl. Nastase Ionut Daniel propune ca viceprimar si sa fie inscris pe buletinele de vot pe dl. Niculae Ion 

Dupa inscrierea pe buletinele de vot a celor doi candidati,se voteaza, dupa care comisia deschide fiecare 

buletin de vot din urna speciala, anuntand ca pentru candidatul Mihai Marian sunt sapte voturi pentru  iar 

pentru candidatul Niculae Ion sunt sase voturi pentru deci  este ales viceprimar dl. Mihai Marian care este 

inscris   pe proiectul de hotarare de la punctul  doi al ordinei de zi,devenind hotararea nr.49 din 2.12.2020.                                                                                                                       



Dl.Mihai Marian   multumeste pentru alegerea sa in functia de viceprimar si arata ca isi va desfasura 

activitatea in binele locuitorilor comunei noastre.                                                                                                                                                                

Se trece la punctul  nr.3 al ordinei de zi respectiv alegerea numarului si componentei comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului local.                                                                  

Dl. Stan Dumitru secretarul general al comunei  da citire prevederilor art.124 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la organizarea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local.Precizeaza ca in mandatul trecut  au fost organizate trei comisii respectiv: 

1.Comisia economica,dezvoltare regionala,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea 

teritoriului formata din cinci consilieri.                                                                                                                                                      

2.Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,sport,protectie sociala formata din trei consilieri.                           

3. Comisia juridica si apararea ordinei publice formata din cinci consilieri.                                                            

Daca consiliul local considera ca sunt suficiente aceste comisii precum si numarul din care este format, 

este necesar a se face nominalizari din partea fiecarui grup de consilieri pentru a fi inscrisi in proiectul de 

hotarare de la punctul trei al ordinei de zi.                                                                                                             

Dl.Preda Dumitru  propune ca din prima comisie cea economica,dezvoltare regionala,integrare 

europeana,investitii,urbanism si amenajarea teritoriului sa faca parte din partea grupului PSD urmatorii  

Mihai Marian,Puiu Marius Daniel Barbu Marian.Doamna Boia Gabriela propune ca din aceasta comisie 

sa faca parte  din partea grupului PNL urmatorii Zatreanu Nicusor si Mircea Petre.                                               

Dl.Preda Dumitru  propune ca din a doua comisie respectiv comisia pentru invatamant,sanatate, cultura, 

sport ,protectie sociala sa faca parte din partea grupului PSD  dl. Petre Florin.Doamna Boia Gabriela 

propune ca din aceasta comisie sa faca parte din partea grupului PNL urmatorii Boia Gabriela si Oprea 

Marian.                                                                                                                                                                  

Dl.Preda Dumitru  propune ca din cea de-a treia comisie respectiv comisia juridica si apararea ordinei 

publice sa faca parte din partea grupului PSD  urmatorii  Dinu Daniel,Popescu Daniel,Didae Costel. 

Doamna Boia Gabriela propune ca din aceasta comisie sa faca parte din partea grupului PNL  urmatorii 

Nastase Ionut Daniel si Niculae Ion.                                                                                                                                

Dl. Mihai Marian presedintele de sedinta propune inscrierea in proiectul de hotarare privind aprobarea 

numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului 

local,dupa care supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 13 voturi pentru, din totalul de 

13,devenind hotararea nr.50 din 02.12.2020.                                                                                                                

Dl. Preda Dumitru primar   felicita intreg consiliul local si arata ca pentru sedinta urmatoare o sa avem la 

ordinea de zi foarte multe puncte unul din ele se refera la un ajutor de urgenta pentru fostul nostru coleg 

dl.Niculae Dumitru caruia i-a luat foc casa acum doua zile si in aceasta perioada de iarna si se afla intr-o 

situatie critica.                                                                                                                                                                  

Dl.Stan Dumitru secretarul comunei solicita consiliului local depunerea declaratiilor de avere si de 

interese pentru a fi transmise Agentiei Nationale de Integritate pana la 31 decembrie 2020 in conformitate 

cu prevederile Legii 176/2010. Deasemeni arata  faptul ca pentru urmatoarea sedinta avem foarte multe 

puncte pe ordinea de zi datorita faptului ca circa doua luni au fost cu constituirea consiliului local, 

demisii,  validari la judecatorie si depunerea juramantului ultimului consilier in sedinta de astazi.         

Astfel Consiliul local este de acum in formula completa de 13 consilieri.de aceia roaga pe domnii 

consilieri ca atunci cand este anuntata sedinta de Consiliu local , fiecare  poate sa vina cand doreste sa 

consulte proiectele de hotararii,referatele rapoartele de specialitate,precum si materialele si documentatiile 

care le insotesc si care vor fi puse la dispozitia dumnealor.                                                                             

Nemafiind alte propuneri se declara inchise  lucrarile sedintei de astazi.                                                                        

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                             SECRETAR GENERAL UAT, 

                       Mihai Marian                                                                       Stan Dumitru 


