
 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

                                                        PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 22.03.2021 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  reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la 

nivelul comunei  Buturugeni.                                                                                                                    

2.Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Unitatii administrativ teritoriale 

comuna Buturugeni sa aprobe modificarile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apa si canalizare,ale Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare si ale Regulamentului serviciului.                                                                                                     

3.Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru a comunelor Snagov,judetul Ilfov si 

Barbulesti,judetul Ialomita din cadrul Asociastiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.                    

4.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor contracte de servicii juridice,consultanta 

si asistenta juridica pentru apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni,a comunei 

Buturugeni si ale autoritatilor  administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul 

Giurgiu                                                                                                                                                                        

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

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 26.02.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                                                                                                                                                       

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.                                                                                                                                

Dl.Preda Dumitru primar   prezinta proiectul de hotarare privind reactualizarea Planului de 

Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Buturugeni                                                            

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

la primul punct al ordinei de zi 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 mandatarea reprezentantului 

unitatii administrativ teritoriale comuna Buturugeni sa aprobe modificarile Contractului de 

delegare a gestiunii  serviciului public de alimentare cu apa si canalizare,ale Caietului de sarcini 

al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.                                 

Aceasta se face ca urmare a hotararii Consiliului Local Gaiseni,judetul Giurgiu  de a mandata 

ADI Euro Apa  sa exercite dreptul de a incredinta gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare.                                                                                                                                                                

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

la  punctul doi al ordinei de zi si este aprobat  cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu 

Marian, Didae Costel,Dinu Daniel, Mihai Marian,Petre Florin Puiu Marius Daniel,Popescu 

Daniel si sase impotriva ale consilierilor   Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut 



Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.                                                                                                    

Se trece la punctul trei al ordinei de zi.                                                                                                     

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare privind incetarea calitatii de membru a 

comunelor Snagov,judetul Ilfov si Barbulesti,judetul Ialomita  din cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.                                                                                                                

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  cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu 

Marian, Didae Costel,Dinu Daniel, Mihai Marian,Petre Florin Puiu Marius Daniel,Popescu 

Daniel si sase impotriva ale consilierilor   Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut 

Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.                                                                     

Se trece la punctul patru al ordinei de zi.                                                                                                            

Dl.Preda Dumitru primar  prezinta  adresa Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu prin care se 

comunica ca au fost atacate la instanta de contencios administrativ hotararile nr. 54,55,60 si 64 

din 15.12.2021.Deasemeni mai avem actiunea de apel impotriva sentintei civile nr.1794/2020 cu 

SC E-Distributie Muntenia SA,precum si  recursul la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul  cu 

Camera de Conturi a Judetului Giurgiu.Pentru acest lucru si faptul de a ne apara in instanta am 

promovat proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unor contracte de servicii 

juridice,consultanta si asistenta juridica pentru apararea intereselor Consiliului Local 

Buturugeni,a comunei Buturugeni si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna 

Buturugeni,judetul Giurgiu.                                                                                                       

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

la  punctul patru al ordinei de zi si este aprobat cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu 

Marian, Didae Costel,Dinu Daniel, Mihai Marian,Petre Florin Puiu Marius Daniel,Popescu 

Daniel si sase impotriva ale consilierilor   Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut 

Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.                                                                                                              

Nemaifiind probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.                                                         

Drept pentru care am incheiat astazi procesul verbal  . 
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