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                                                           PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 16.11.2020  in cadrul sedintei  extraordinare a Consiliului local Buturugeni unde 

participa un numar de 9 consilieri respectiv Boia Gabriela ,Gheorghe Avram Marius, Mircea 

Petre, Niculae Ion, Zatreanu Nicusor, Didae Costel, Dinu Daniel , Mihai Marian, ,Petre Florin din 

totalul de 10,lipsa fiind dl.Niculae Dumitru care si-a dat demisia 

Deasemeni participa la sedinta ,dl.Barbu Marian,,Popescu Daniel si Nastase Ionut Daniel  

membrii supleanti care urmeaza a depune juramantul. 

Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si arata ca  la sedinta noastra participa din partea 

Institutiei Prefrectului-judetului Giurgiu doamna Adriana Putaru 

Arata deasemeni ca prin Ordinul nr.507 din 26.10.2020 al Prefectului  judetului Giurgiu se 

constata ca la data de 23.10.2020 ca fiind  indeplinite conditiile legale de constituire al 

Consiliului Local Buturugeni,urmand a se valida mandatele supleantilor alesi pe listele PSD si 

PNL. 

Prin Incheierea din data de   11.11.2020 pronuntata in Dosarul 4175/192/2020 de Judecatoria 

Bolintin Vale au fost validate mandatele  membrilor supleanti Barbu Marian(PSD),Popescu 

Daniel(PSD) si Nastase Ionut-Daniel,(PNL). 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta urmatoarea ordine de zi: 

1.Depunerea juramantului consilierilor declarati alesi ca membrii supleanti, Barbu 

Marian(PSD),Popescu Daniel(PSD) si Nastase Ionut Daniel(PNL)validati prin inchererea 

din data de 11.11.2020 pronuntata  in Dosarul nr.4175/192/2020 de  Judecatoria Bolintin 

Vale 

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

3.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculae 

Dumitru si vacantarea locului de consilier local 

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

Se da cuvantul dl.Mircea Petre presedintele de varsta al Consiliului Local  Buturugeni 

ajutat de Gheorghe Avram Marius si Petre Florin cei  mai tineri consilieri  care prezinta 

Incheierea din data de 11.11.2020 a Judecatoriei Bolintin Vale pronuntata in Dosarul 

4175/192.2020, dupa care invita pe domnii Barbu Marian,Popescu Daniel si Nastase 

Ionut Daniel sa depuna juramantul, care este semnat de consilieri. 

Precieaza ca potrivit  punctului doi al ordinei de zi este necesar alegerea presedintelui de 

sedinta  care va conduce sedintele Consiliului Local pe o perioada de 3 luni si roaga pe 

domnii consilieri sa faca propuneri. 

Dl.Preda Dumitru primar   adreseaza felicitari celor trei consilieri si le ureaza un bun 

venit in cadrul Consiliului Local Buturugeni Deasemeni arata  ca in legatura cu alegerea 



presedintelui de sedinta  pentru ca are experienta din mandatele ulterioare propune ca 

presedinte de sedinta  pe dl.Mihai Marian 

Dl.Mircea Petre presedintele de sedinta propune ca presedinte de sedinta pe doamna Boia 

Gabriela 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca in acest caz voturile vor fi egale adica 6 voturi PNL 

pentru Boia si 6 voturi PSD pentru Mihai Marian si nu se va poate lua o hotarare. 

Precizeaza ca din trei in trei luni in patru ani de zile vor fi toti presedinti de sedinta. 

Dl.Mircea Petre presedintele de varsta arta ca ii pare rau daca din prima sedinta incepem 

cu aceste probleme. 

Dl.Zatreanu Nicusor  roaga pe domnii consilieri sa accepte propunerea PNL. 

Dl.Dinu Daniel precizeaza ca acelas lucru este si acceptarea propunerii PSD pentru 

presedintele de sedinta,Riscam sa ne blocam sis a amanam sedinta. 

Dl..Stan Dumitru secretarul general al comunei da citire art.123  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,referitoare la 

presedintele de sedinta. 

Dl.Gheorghe Avram Marius arata ca nu este cazul sa ne blocam din prima sedinta si 

pentru desfasurarea in continuare a sedintei  vom fi de acord cu propunerea ca dl.Mihai 

Marian sa fie ales ca presedinte de sedinta.dar se naste intrebarea cine ne garanteaza ca 

peste trei luni va fi ales si presedinte de la PNL in conditiile cand se alege cu majoritate 

simpla vor fi sapte votui PSD si 6 voturi PNL. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca sedintele consiliului local vor fi conduse in patru ani de 

mandat de fiecare consilier fie ca este de la PSd fie ca este de la PNL. 

Doamna Adriana Putaru  arata ca este necesar si aprobarea unui regulament de organizare 

si functionare al Consiliului Local Buturugeni. 

Dl.Mircea Petre presedintele de sedinta multumeste dl.Gheorghe Avram Marius pentru 

faptul ca nu se doreste bolocarea sedintei consiliului local si va fi de acord ca dl.Mihai 

Marian sa fie ales presedinte de sedinta ,de aceia supune la vot propunerea ca dl. Mihai 

Marian sa fie ales presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni, care sa conduca si sa 

semneze hotararile Consiliului Local,propunere ce este aprobata cu 11 voturi pentru si 1 

vot abtinere al doamnei Boia Gabriela. 

Dl. Mihai Marian presedintele  de sedinta multumeste pentru increderea acordata si da 

cuvantul dl.Stan Dumitru care prezinta proiectul de hotarare privind incetarea mandatului 

de consilier al dl.Niculae Dumitru  si vacantarea locului de consilier local.Deasemeni da  

citire  cererii de demisie a dl.Niculae Dumitru  deasemeni a art.204 aliniatul 2 litera 

a,,aliniatul 6,aliniatul 7,aliniatul 10,aliniatul 17 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative cu modificarile si completarile ulterioare.                                                          

Nefiind probleme dl.Mihai Marian  supune la vot proiectul de hotarare  de la punctul trei 

al ordinei de zi si este aprobat cu 12 voturi pentru.                                                                       

Dl.Gheorghe Avram Marius roaga  ca pentru urmatoarele sedinte sa fie transmise pe e-

mail,WhatsApp .Din partea noastra aveti toata deschiderea pentru desfasurarea sedintelor 

de Consiliu Local. 

Dl.Mircea Petre arata ca majoritatea consilierilor sunt noi si cu cat ne familiarizam mai 

repede cu atat vor decurge bine sedintele Consiliului Local.                                                                                                                                  

Dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei arata ca de regula atunci cand este 

anuntata sedinta  Consiliului Local , 



 se discuta telefonic cu fiecare consilier, este prezentata ordinea de zi si sunt invitati 

fiecare consilier atunci cand au posibilitate in intervalul celor cinci zile  pentru sedinta 

ordinara si trei zile pentru sedinta extraordinara sa  studieze toate materialele de la 

ordinea de zi, care sunt puse la dispozitie. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                             SECRETAR GENERAL UAT, 

                     Mihai Marian                                                                       Stan Dumitru 


