
 

                                                                  PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 18 mai 2022 in sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni,unde participa un 

numar de 12 consilieri cu prezenta fizica ,unul prin mijloace electronice respectiv Mihai Marian, 

din totalul de 13. 

Dl.Didae Costel presedintele de sedinta prezinta urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.39 din 19.08.2021 privind predarea catre 

Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii 

“C.N.I. S.A.”, a amplasamentului situat in sat Buturugeni si asigurarea conditiilor in vederea 

executarii obiectivului de investitii “ Construire Dispensar Medical,Centru de Permanenta si 

amenajari exterioare in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu“,  prin corelarea denumirii 

obiectivului de investitii si a adresei postale in conformitate cu Lista Sinteza , a obiectivului de 

investitie “Construire dispensar medical,centru de permanenta si amenajari exterioare, sat 

Buturugeni, str. Carpenului, nr.2, Tarlaua 93,  comuna Buturugeni,judetul Giurgiu “ 

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si 

financiare  necesare situatiilor de urgenta pe anul 2o22 

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

Dl. Didae Costel presedintele de sedinta  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 29.04.2022 si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. 

Dl.Stan Dumitru secretar prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi 

precizand ca potrivit adresei CNI trebuie sa  corelam denumirea obiectivului de investitii si 

adresei postale in conformitate cu lista de sinteza,a obiectivului de investitie Construire dispensar 

medical,centru de permanenta si amenajari exterioare,sat Buturugeni,str.Carpenului ,nr.2,Tarlaua 

93,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu,precum si a finantarii de la bugetul local, prin 

modificarea hotararii noastre nr.39/20021. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat in 

unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi al ordinei de zi. 

Dl.Stan Dumitru secretar prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi al ordinei de zi 

precizand ca este este necesar,asa cum luam hotarare in fiecare an, de a aproba planul pentru 

asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2022. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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