
 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

                                                        PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 26.02.2021 in cadrul sedintei consiliului Local Buturugeni,unde participa un 

numar de 13 consilieri din totalul de 13.                                                                                                          

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

1-Proiect de hotarare privind incheierea conturilor anuale de executie bugetara  pe anul 2020                                      

2.Proiect de hotarare privind  aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor  

cu handicap si numarul indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav                              

3.Proiect de hotarare privind privind aprobarea transformarii a doua posturi din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Buturugeni,ca urmare a promovarii in grad a functionarilor 

publici,respectiv din consilier clasa I,grad principal-compartiment stare civila,in consilier clasa 

I,grad superior si din referent clasa III,grad asistent-compartiment SVSU,in referent clasa 

III,grad principal                                                                                                                                                                        

4.Proiect de hotarare privind trecerea cladirii toaletei(WC) din curtea Scolii nr.2 Padureni, din 

domeniul public al comunei Buturugeni, in domeniul privat al comunei Buturugeni,in vederea 

demolarii.                                                                                                                                                                       

5.Proiect de hotarare privind aderarea  unitatii administrativ teritoriale Buturugeni la Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara “Consortiul Zonal Topoloveni”,precum si pentru imputernicirea 

primarului localitatii sa semneze actele asociatiei.                                                                       

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

Arata ca la sedinta noastra participa si dl.Alecu Constantin consilier judetean                                                                                                                                                  

Se da cuvantul dl. Dinu Daniel 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 28.01.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                    

Dl.Zatreanu  Nicusor arata ca in procesul verbal din sedinta din 28.01.2021 atunci cand a luat 

cuvantul la punctul cinci al ordinei de zi exprimarea sa a fost aceia ca “nu a fost de acord cand a 

fost ales viceprimarul.                                                                                                                                        

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.                                                                                                                                

Dl.Preda Dumitru primar  prezinta proiectul de hotarare privind incheierea conturilor anuale de 

executie bugetara pe anul 2020.                                                                                                                 

Nefiind probleme dl. Dinu Daniel presedintele de sedinta supune al vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate de voturi.                                                                                                                                     

Se trece la punctul doi al ordinei de zi.                                                                                                       

Dl.Preda Dumitru primar  prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de posturi 

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si numarul indemnizatiilor lunare acordate 

persoanelor cu handicap grav. 

Dl.Zatreanu Nicusor intreaba care este raportul existent si criteriile de acordare. Arata deasemeni 

ca aceste posturi sa fie afisate pe site-ul primariei.                                                                                   



Doamna Boia Gabriela  arata ca exista un caz concret este vorba de sotia domnului viceprimar 

care este insotitor la Nica Vasile.Nu a fost vazuta la Nica Vasile.Nu s-a pus niciodata problema 

ca Nica Vasile sa aiba un insotitor,fiindca se plimba cu bicicleta,cu masina.Nu mi se pare corect 

si normal acest lucru.                                                                                                                           

Dl.Oprea Marian precizeaza ca noi primaria sa stabilim cazurile prioritare.                                        

Doamna Patru Gena  consilier financiar precizeaza ca actualmente avem un numar de  17 posturi 

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si un numar de 40 indemnizatii acordate 

persoanelor cu handicap grav Prin aceasta hotarare previzionam ca in acest an,  acest numar va 

creste la 20 de posturi de asistenti personali si 50 de cazuri de indemnizatii, aceasta previzionare 

se va lua in calcul la aprobarea bugetului.Este posibil  sa nu avem aceasta crestere dar este 

necesar o astfel de prevedere bugetara.Referitor la criteriile de acordare,pe langa alte documente 

in primul rand  trebuie sa existe certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de Comisia de 

Expertiza medicala Giurgiu si  acordul DGASPC Giurgiu,functionarii primariei nu efectueaza 

selectii, primind  toate dosarele.                                                                                                        

Dl. Preda Dumitru  arata ca domnul Nica Vasile  a fost o persoana care a facut dializa  iar in luna 

ianuarie 2020 a facut operatie de transplant renal.Precizeaza ca nu noi primaria stabilim 

insotitorul unei persoane cu handicap,ci persoana cu handicap isi alege insotitorul.Noi primaria 

aducem la cunostinta obligatiile pe care trebuie sa le aiba insotitorul persoanei cu handicap. 

Nemaifiind probleme dl.Dinu Daniel  presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 

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

Se trece la punctul trei al ordinei de zi.                                                                                                        

Dl.Preda Dumitru  primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii a doua 

posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Buturugeni ca urmare a promovarii in 

grad al functionarilor publici,respectiv din consilier clasa I,grad principal-compartiment stare 

civila,in consilier clasa I,grad superior si din referent, clasa III,grad asistent-compartiment 

SVSU, in referent clasa III,grad principal.                                                                                            

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel  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 Dumitru  primar prezinta proiectul de hotarare  privind trecerea cladirii toaletei(WC) 

din curtea Scolii nr.2 Padureni ,din domeniul public al comunei Buturugeni,in domeniul privat al 

comunei Buturugeni,in vederea demolarii.                                                                                           

Doama Boia Gabriela  considera ca nu este necesar sa se incheie un contract cu o anumita firma 

pentru demolarea toaletei din curtea scolii ,din moment ce exista angajati ai primariei sofer 

buldoexcavator si  sofer pe masina  multifunctionala persoane care poate face acest lucru. 

Dl.Mircea Petre arata ca exista o nedumerire,acum cand avem o criza funanciara ne permitem sa 

platim o firma pentru demolarea acestei toalete de la scoala.                                                                        

Dl.Preda Dumitru primar  arata ca aceasta cladire  in suprafata de 65 mp este un real pericol asa 

cum se precizeaza si in adresa  Scolii generale Buturugeni.Aceasta se va demola dupa obtinerea 

aprobarilor si avizelor necesare in baza unui proiect si obtinerea unei autorizatii de 

demolare.Precizeaza ca demolarea nu se poate face cu soferul de pe buldoexcavator iar pe 

masina multifunctionala nu avem angajat,aceasta a circulat pentru rezolvarea unei probleme 

deosebite la nivelul comunei fiind condusa  de un sofer din comuna pe baza unui acord verbal. 

Legat de buldoexcavator va informez ca exista o hotarare a Consiliului local prin care cetatenii 



comunei, contra unei taxe  poate inchiria acest utilaj ,pentru a presta diferite munci in gospodaria 

proprie.                                                                                                                                                           

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca devizul la lucrarile de demolare sa fie cat mai mic posibil.                                                                              

Nemaifiind probleme dl.Dinu Daniel  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 Dumitru primar prezinta proiectul  de hotarare privind aderarea unitatii administrativ 

teritoriale Buturugeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Consortiul Zonal 

Topoloveni”, precum si pentru imputernicirea primarului localitatii sa semneze actele asociatiei. 

Arata deasemeni ca in organigrama primariei nu exista o functie publica de auditor desi in 

calitate de entitate publica este supusa auditului public.Arata ca a fost adoptata solutia aderarii la 

o asociatie de dezvoltare intercomunitara ce are ca domeniu activitatea de exercitare a auditului 

intern.Cum in judetul nostru nu este infiintata o astfel de  asociere propunem adrearea la ADI 

Consortiul Zonal Topoloveni”.                                                                                                                               

Nefiind probleme  dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat cu sapte voturi pentru  ale consilierilor Barbu Marian,Didae Costel,Dinu 

Daniel,Mihai Marian, Petre Florin,Puiu Marius Daniel, si Popescu Daniel si sase impotriva ale  

consilierilor Boia Gabriela Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian, 

Zatreanu Nicusor                                                                                                                        

Dl.Alecu Constantin consilier judetean solicita sa ia cuvantul pentru a expune Consiliului local 

doua probleme: -este vorba de extinderea retelei electrice in zona Drumului comunal DC 134 

Buturugeni-Padureni la solicitarea cetatenilor din acea zona.Am avut discutii la Ministerul 

Energiei iar prin adresa  societatii E-Distributie Muntenia  si inregistrata la Primaria comunei 

Buturugeni se solicita anumite documente astfel incat  aceasta societate sa faca extinderea 

retelei.Rog pe domnul primar sa dea curs acestei adrese si sa rezolvam problema cetatenilor.                  

- a doua problema  este legata de asigurarea unui spatiu pentru serviciul postal,de catre Posta 

Romana.                                                                                                                                                             

Dl.Preda Dumitru  primar arata ca referitor la extinderea retelei electrice este necesar nu numai 

in zona drumului comunal Buturugeni-Padureni ,ci si in satul Posta.Prin adresa respectiva se cere 

o serie de acte, respectiv PUC,planse desenate,memorii,puz-uri ,la care se lucreaza pentru a face 

un dosar  care se va trimite la   Enel Distributie. In ceia ce priveste asigurarea unui spatiu pentru 

desfasurare de activitati postale de catre Posta Romana,  va informez ca am discutat cu directorul 

acestei societati  iar cladirea Saxoni unde a activat lucratorii postei romane trebuie sa faca 

obiectul unei inchirieri.Se va discuta acest aspect si cu cetateni si in urmatoarele sedinte ale 

consiliului local referitor la destinatia incaperilor din acea cladire,unde preconizam a se infiinta 

serviciul de politie locala.                                                                                                           

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedinte de astazi.                     

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         SECRETAR  GENERAL UAT 

                     Dinu Daniel                                                                             Stan Dumitru 

 


