
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 15 decembrie 2020 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Buturugeni 

unde participa un numar de l3 consilieri din totalul de 13.                                                                                                             

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

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Buturugeni,pe anul 2020. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri banesti pentru procurarea cadourilor de 

Craciun, copiilor prescolari si scolari din comuna Buturugeni, judetul Giurgiu in anul 2020                  

4.Proiect de hotarare privind alocarea fondurilor banesti pentru iluminatul festiv al comunei 

Buturugeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna din anul 2020                                                                                

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

investitie “Vestiar miniteren sport, sat Posta, comuna Buturugeni”                                                                

6.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Desfiintare Locuinta 

(C1) magazine (C2) si Garaj (C3) “- proprietatea comunei Buturugeni conform contractului de 

vanzare cumparare nr.792/20.05.2019                                                                                                                  

7.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Scoala gimnaziala nr.1 Buturugeni a 10 

laptopuri necesare desfasurarii procesului de invatamant.                                                                                  

8.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Achizitie de echipamente IT pentru 

elevii si cadrele didactice din comuna Buturugeni, judetul Giurgiu.                                                                 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2020                                  

10.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru dl.Niculae Dumitru                             

11.Proiect de hotarare privind infiintarea unui post contractual de sofer in cadrul 

compartimentului gospodarire-interventie transport din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Buturugeni.                                                                                                                                

12.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul nr.384 din 

23.01.2020 dintre comuna Buturugeni si  Ecogreen Construct SRL-prestare servicii de colectare 

si transport deseuri.                                                                                                                                      

13.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Centrul de Permanenta Buturugeni a 3  

butelii oxigen si cate 2 bucati reductor oxigen, umidificator, masca oxigen, canula nazala                       

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

investitie “Pietruire DC 138”                                                                                                                    

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

Inainte de a incepe lucrarile sedintei dl. Preda Dumitru  primar, face urmatoarele precizari:- 

sedintele consiliului local sunt publice, cu posibilitatea cetatenilor sa asiste la aceste sedinte, dar 

trebuie sa-si anunte prezenta printr-o cerere insotita de o copie a cartii de identitate, mai ales 



acum in situatie de pandemie si limitare a coronavirusului, astfel sa se respecte masurile ce 

privesc distantarea cat si numarul de persoane dintr-o  sala de sedinte:- deasemeni precizeaza ca 

vom analiza faptul ca aceste sedinte sa se desfasoare “live” pe internet. 

In ceea ce priveste desfasurarea sedintelor de comisii ale consiliului local acestea sa se 

desfasuare inainte de inceperea sedintei consiliului local iar in cadrul sedintei de consiliu local sa 

dam dovada de maturitate, sa ne referim exclusiv la problema care formeaza  obiectul dezbaterii.                                                                

La sedinta noastra de astazi participa doamna Patru Gena, consilier financiar in aparatul de 

specialitate al primarului comunei Buturugeni si dl.Gheorghe Avram Marius cetatean al comunei 

Buturugeni.                                                                  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 02.12.2020 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                                                   

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.                                                                                                                            

Se da cuvantul dl. Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli dupa care roaga pe doamna Patru Gena consilier financiar sa 

prezinte cifrele rectificate ale bugetului local.                                                                                                                                

Nefiind probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                                                                 

Se trece la punctul doi al ordinei de zi.                                                                                                                                   

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare  privind aprobarea 

imozitelor si taxelor locale pe anul 2021.                                                                                                                              

Nefiind probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                                                                 

Se trece la punctul trei al ordinei de zi.                                                                                                                           

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind alocarea de 

fonduri banesti pentru procurarea cadourilor de Craciun, copiilor prescolari si scolari din comuna 

Buturugeni, judetul Giurgiu in anul 2020.                                                                                                     

Doamna Boia Gabriela arata ca suma de 25 mii lei impartita la toti copii revin in jur de 53 lei de 

copil. Intreaba daca din aceasta suma se platesc cadouri si cadrelor didactice, de unde se 

achizitioneaza si de la ce firma. In comparatie cu urmatorul proiect de la ordinea de zi, suma 

pentru iluminat este mai mare decat procurarea cadourilor, de aceea propun sa se suplimenteze 

fondul pentru achizitionarea cadourilor. Dl.Preda Dumitru primar arata ca aceasta suma este 

strict pentru cadourile copiilor prescolari si scolari si atat ne permitre bugetul local.                             

Doamna Patru Gena, consilier financiar arata ca sunt foarte multe oferte de cadouri, consideram 

ca pachetul anul acesta va contine, pe langa dulciuri si doua sau trei carti, astfel sa ne incadram 

in suma alocata.                                                                                                                                                 

Nemaifiind alte probleme dl.Mihai Marian, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare si este aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                     

Se trece la punctul patru al ordinei de zi.                                                                                                            

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind alocarea 

fondurilor banesti pentru iluminatul festiv al comunei Buturugeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna 

din anul 2020. Precizeaza deasemeni ca s-a achizitionat pe SICAP instalatiile de iluminat si costa 



in jur de 8 mii lei. Acestea se vor racorda la iluminatul public al comunei care si va fi revizuit, se 

va inlocui materialele defecte astfel incat sa avem un iluminat festiv de sarbatori.                                    

Doamna Boia Gabriela arata ca suma alocata este prea mare si va vota impotriva.                                       

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu sapte 

voturi pentru, l vot abtinere al dl.Zatreanu Nicusor si 5 voturi impotriva ale doamnei Boia 

Gabriela,si domnilor Mircea Petre, Niculae Ion, Nastase Ionut Daniel, Oprea Marian. 

Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.                                                                                                                    

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Vestiar miniteren sport, sat Posta, 

comuna Buturugeni”. Precizeaza ca in satul Posta avem construit un miniteren de sport si la 

solicitarea tinerilor  de a se construi si un vestiar aferent acestui teren, unde tinerii, copii care fac 

sport, sa se dezbrace si sa fie asigurate conditii optime pentru desfasurare de activitati sportive .                                                                                                                                                    

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca aceasta cladire este construita in proportie de 80% si in momentul 

de fata suprafata de 75 mp are o valoare de aproximativ 50 mii euro, ceea ce impartit la metrii 

patrati respectivi rezulta o suma de 660 euro pe mp la gata. Conform pretului metrului patrat in 

anul 2020, aceasta cladire se putea construi intre 350-450  euro/mp. Nu pot fi de acord cu acest 

proiect. Nemaifiind probleme dl.Mihai Marian supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat 

cu sapte voturi pentru si sase voturi impotriva ale domnilor Zatreanu Nicusor, Mircea Petre, 

Nastase Ionut, Oprea Marian, Niculae Ion si Boia Gabriela.                                                                         

Se trece la punctul sase al ordinei de zi.                                                                                                           

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul  de hotarare privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice “Desfiintare Locuinta (C1) magazine (C2) si Gara j(C3) “-

proprietatea comunei Buturugeni conform contractului de vanzare cumparare nr.792/20.05.2019. 

Precizeaza ca s-a achizitionat acest imobil compus din teren in suprafata de 4500 mp si cladirile 

de pe acestea care sunt degradate, urmand a fi demolate conform proiectului prezentat, pentru ca 

terenul sa fie pus la dispozitie  pentru Construire dispensar medical, centru de permanenta si 

anmenajari exterioare, proiect ce a fost depus la C.N.I. si inregistrat cu 

nr.27469/12050/02.11.2020. Dl.Niculae Ion arata ca suma conform proiectului este foarte mare 

pentru demolarea unei case si a doua magazii.                                                                     

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca nu este de acord cu suma conform proiectului.                                      

Dl.Preda Dumitru primar arata ca este o suma estimata in proiect este un proiect facut de 

specialist, iar prin semnatura isi asuma valorile rezultate in deviz si deasemeni precizeaza ca 

achizitia pentru demolare se va face prin SICAP.                                                                                             

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la punctul sase al 

ordinei de zi si este aprobat cu sapte voturi pentru si sase voturi impotriva ale domnilor Zatreanu 

Nicusor, Mircea Petre, Nastase Ionut, Oprea Marian, Niculae Ion si Boia Gabriela.                              

Se trece la punctul sapte al ordinei de zi.                                                                                           

Se da cuvantul dl. Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind darea in 

administrare catre Scoala gimnaziala nr.1 Buturugeni a 10 laptopuri necesare desfasurarii 

procesului de invatamant.                                                                                                                                   

Doamna Boia Gabriela arata ca la Scoala generala Buturugeni sunt 26 de cadre didactice si au 

fost luate numai lo laptopuri care au fost date numai la cadrele didactice care l-au sustinut in 

campanie electorala pe primar.                                                                                                                                    

Dl.Mircea Petre arata ca dl.primar se comporta discriminatoriu fata de persoanele care nu l-au 



ales.                                                                                                                                                                           

Dl.Preda Dumitru primar arata ca s-a luat 10 laptopuri fiindca fondurile prevazute in buget nu au 

fost suficiente pentru 26 laptopuri cat au fost solicitate de scoala. Am lasat la aprecierea 

dl.director cum sa le imparta aceste laptopuri si nu am facut niciodata diferanta intre cetateni. 

Toate cadrele didactice cat si elevii vor fi dotate cu  laptopuri, tablete mai ales ca vom accesa 

fonduri urmatorul punct al ordinei de zi va fi explicit in acest sens.                                                       

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la punctul sapte al 

ordinei de zi si este aprobat cu 13 voturi pentru,in unanimitate.                                                                  

Se trece la punctul opt al ordinei de zi.                                                                                                                    

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind 

implementarea proiectului “Achizitie de echipamente IT pentru elevii si cadrele didactice din 

comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.                                                                                                                    

Nefiind probleme dl.Mihai Marian supune la vot proiectul de hotarare de la punctul opt al ordinei 

de zi si este aprobat in unanimitate de voturi                                                                                          

Se trece la punctul noua al ordinei de zi .                                                                                                                               

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind executia 

bugetara pe trimestrul IV 2020.                                                                                                                         

Nefiind probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

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

Se trece la punctul zece al ordinei de zi.                                                                                                                           

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind acordarea 

unui ajutor de urgenta pentru dl.Niculae Dumitru. Precizeaza ca este un fost consilier si un 

cetatean al comunei nostre si in data de 29 noiembrie i-a luat foc casa si a ars in cea mai mare 

parte impreuna cu toate lucrurile din casa, si in aceasta perioada de iarna. Noi am propus o suma 

de cinci mii lei, dar aceasta nu va ajunge nici pentru acoperis, de aceea va rog sa luati cuvantul si 

sa va expimati punctul de vedere.                                                                                                                                         

Dl.Petre Florin considera ca este necesar sa acordam un ajutor cat sa acopere cheltuielile cu 

invelitoarea circa 10 mii lei.                                                                                                                                                      

Dl.Dinu Daniel este de acord cu suplimentatrea ajutorului cat sa acopere cheltuielile cu 

acoperisul.                                                                                                                                                                

Dl.Puiu Marius arata ca este de acord cu suplimentarea ajutorului propus cat sa acopere 

cheltuielile de invelitoare a casei.                                                                                                                    

Dl.Mircea Petre arata ca este de acord cu ajutorul de urgenta dar cu suma propusa nu se poate 

acoperi casa. Precizeaza deasemeni ca este bine de a acorda autoare de urgenta fiindca mai avem 

familii care ar trebui ajutate cum ar fi Moldoveanu Virginia si Balan Marian din satul Padureni.                                                                                                                                                                 

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca este de acord cu acordarea unui ajutor de urgenta.                           

Dl.Niculae Ion arata ca este necesar un ajutor de urgenta de 10 mii lei pentru a acoperi 

cheltuielile cu invelitoarea casei. Doamna Boia Gabriela arata ca este de acord cu suma propusa 

de 10 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu invelitoarea casei.                                                                    

Dl. Mihai Marian presedintele de sedinta arata ca din discutiile purtate se retine suma de 10 mii 

lei ca acordare ajutor de urgenta dl. Niculae Dumitru si supune la vot proiectul de hotarare de la 

punctul 10 al ordinei de zi,acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.                                                        

Se trece la punctul unsprezece al ordinei de zi.                                                                                                       

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind infiintarea 



unui post contractual de sofer in cadrul compartimentului gospodarire-interventie transport din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buturugeni.  Deasemeni precizeaza 

necesitatea si oportunitatea infiintarii acestui post in sensul ca s-a achizitionat prin fonduri 

FEADR - autovehicol multifunctional cu accesorii de catre comuna Buturugeni, investitie ce 

trebuie pusa in valoare prin infiintarea unui post de sofer si  angajarea  unui sofer profesionist. 

Acest utilaj impreuna cu buldoexcavatorul proprietatea primariei va contribui cu o eficienta 

sporita la imbunatatirea serviciilor de gospodarire comunala. Doamna Boia Gabriela intreba cum 

se va ocupa postul.                                                                                                                                                      

Dl.Preda Dumitru arata ca acest post se va ocupa cum s-au ocupat si celelalte posturi prin 

consurs.                                                                                                                                                           

Nemaifiind probleme dl,Mihai Marian  presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare  de la punctual unsprezece al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.              

Se trece la punctul doisprezece al ordinei de zi.                                                                                                  

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea 

incheierii actului aditional la contractul nr.384 din 23.01.2020 dintre comuna Buturugeni si  

Ecogreen Construct SRL - prestare serviicii de colectare si transport deseuri.                                                                    

Dl. Zatreanu Nicusor intreaba daca se schimba pretul de colectare.                                                       

Dl.Preda Dumitru primar arata ca este vorba de prelungirea contractului si pe anul 2021, pana la 

finalizarea procedurii de desemnare a unui operator, de catre ADI Management pentru un judet 

curat Giurgiu, din care face parte si comuna Buturugeni, tarifele de colectare raman aceleasi.   

Nemaifiind probleme dl.Mihai Marian presdintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 

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

Se trece la punctual treisprezece al ordinei de zi.                                                                                                   

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind darea in 

administrare catre Centrul de Permanenta Buturugeni a 3 butelii oxigen si cate 2 bucati reductor 

oxigen, umidificator, masca oxigen, canula nazala.                                                                                                                         

Nefiind probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

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

Se trece la punctul paisprezece al ordinei de zi.                                                                                                

Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Pietruire DC 138”. Precizeaza ca 

acest drum face legatura intre satele Podu Ilfovatului si Coteni din comuna Bulbucata, este un 

drum in domeniul public al comunei Buturugeni, el trebuie intretinut, s-a mai pus piatra in anii 

anteriori, acum trebuie, reprofilat si asigurat rigole pentru scurgerea apei, mai ales in aceasta 

perioada pentru ca apa sa nu baltesca si sa se strice din nou. Acest drum este in stare rea,  si 

necesita aceste lucrari de intretinere si pietruire. Dl. Zatreanu Nicusor arata ca se va abtine la 

acest proiect ca nu a avut documentatia la timp si nu m-am informat suficient.                                                     

Dl.Mircea Petre arata ca o problema este aceea de a se pune dinainte toate documentele la 

dispozitie, domnul primar nu trebuie sa ne ignore ci sa ne ia ca parteneri.                                               

Dl.Preda Dumitru arata ca acest drum este cadastrat, este intabulat, este necesar si oportun sa il 

intretinem si punem piatra, este in interesul cetatenilor comunitatii noastre, a fermierilor din zona  

Nemaifiind alte probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare de la punctul paisptrezece al ordinei de zi si este aprobat cu sapte voturi pentru si sase 

abtineri ale domnilor Zatreanu Nicusor, Mircea Petre, Nastase Ionut, Oprea Marian, Niculae Ion 



si Boia Gabriela.                                                                                                                                          

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta precizeaza ca ordinea de zi a fost epuizata si declara 

inchise lucrarile sedintei noastre.                                                                                                            

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.  

 

                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETAR GENERAL UAT 

                                Mihai Marian                                                     Stan Dumitru                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                             

  


