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                                                           PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 23.11.2020  in cadrul sedintei  extraordinare a Consiliului local Buturugeni unde participa 

un numar de 11 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 

din totalul de 12,lipsa fiind dl.Gheorghe Avram Marius care si-a dat demisia.                                                     

Deasemeni participa la sedinta ,dl.Puiu Marius Daniel  membru supleant din partea PSD care urmeaza a 

depune juramantul.                                                                                                                                                 

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

1.Depunerea juramantului consilierului declarant ales ca membru supleant dl.Puiu Marius Daniel(PSD) 

validat prin Incheirea din data de 20.11.2020 pronuntata in Dosarul nr.4529/192/2020 a Judecatoriei 

Bolintin Vale.                                                                                                                                               

2.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al Dl.Gheorghe Avram Marius si 

vacantarea locului de consilier local.                                                                                                                     

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 11 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 16.11.2020 si este aprobat cu 11 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 invita pe dl.Puiu 

Marius Daniel  care da citire juramantului,dupa care il semneaza.                                                                  

Se trece la punctul doi al ordinei de zi. Se da cuvantul dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei care 

da citire proiectului de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al dl.Gheorghe Avram 

Marius si vacantarea locului de consilier  local.                                                                                                        

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind incetarea mandatului 

de consilier al dl.Gheorghe Avram Marius  si vacantarea locului de consilier local si este aprobat cu 12 

voturi pentru.                                                                                                                                                       

Dl.Mircea Petre  supune atentiei rezolvarea ridicarii gunoiului menajer din satul Padureni, stabilirea unei 

zile ,pentru ca se tin tomberoanele la poarta de catre cetateni mai multe zile .                                                       

Dl.Preda Dumitru primar arata ca a rezolvat problema, discutand cu operatorul,acesta mentionand ca a 

avut probleme cu utilajele.Deasemeni arata ca unii cetateni nu si-au platit taxele si avem restante la 

gunoi,trebuie ca toti cetateni sa achite aceste taxe de colectare a gunoiului menajer.                                                                                                                                              

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.                                                                       

Drept pentru carer am incheiat prezentul proces verbal. 
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