
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI                                                               

 

                                                   PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 22 iulie 2022 in sedinta ordinara a 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 mandatarea reprezentantului comunei sa aprobe modificările 

Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale 

Regulamentului Serviciului si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Euro-Apa sa aprobe modificarile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă şi canalizare 

2.Proiect de hotarare privind constituirea rezervei de implementare a obiectivului de investitie “ 

Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu “ 

conform OUG 64/2022 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2022  

4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Buturugeni pe anul 2022. 

5.Proiect de hotarare privind aprobare PUZ-beneficiari Alecu Constantin si Alecu Ioana privind 

“Introducere in intravilan si dezmembrare/lotizare in vederea construirii de locuinte” a terenului in 

suprafata de 2454 mp din tarlaua 30/2 cu NC 30705 

6.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

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 04.07.2022 si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Anunta ca la sedinta noastra participa si doamna Patru Gena consilier in aparatul de specialitate 

al primarului comunei Buturugeni si dl.Alecu Constantin. 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi 

precizand ca este vorba de primirea unui nou membru in  ADI Euro Apa  respectiv Consiliul 

Local Iepuresti si este necesar numirea  reprezentantului comunei noastre sa semneze 

modificarile la caietul de sarcini a regulamentului serviciului si mandatarea ADI sa aprobe 

modificarile la contractul de delegare. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune la 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 de la punctul doi al ordinei de zi,proiect  

referitoare la constituirea rezervei bugetare si aprobarea actului aditional nr.3 in conformitate cu 

HG 64/2022 pentru obiectivul de investitie Construire si dotara Gradinita cu program prelungit 

in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu. 

Doamna Patru Gena consilier financiar prezinta raportul de specialitate si actul aditional nr.3, in 

conformitate cu HG 64/2022 pentru obiectivul de investitie Construire si dotare Gradinita cu 

program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu. 



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

este aprobat  in unanimitate de voturi 

Se trece la punctul trei al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi referitor 

la aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2022. 

Doamna Patru Gena consilier finaciar prezinta executia bugetara pe trimestrul II 2022. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 rectificarea bugetului de venituri 

si cheltuieli al comunei Buturugeni si da cuvantul doamnei Patru Gena consilier in aparatul de 

specialitate al primarului pentru a prezenta cifrele de buget rectificate.                                                       

Nefiind probleme dl.Didae Costel 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 aprobare PUZ-beneficiari Alecu 

Constantin si Alecu Ioana privind “Introducere in intravilan si dezmembrare/lotizare in vederea 

construirii de locuinte” a terenului in suprafata de 2454 mp din tarlaua 30/2 cu NC 30705. 

Deasemeni precizeaza ca  legat de acest Plan Urbanistic Zonal este o problema legata de calea de 

acces care nu este practicabila,exista drum de pamant cu o mica cantitate de piatra si nu  poate 

asigura accesul masinilor de pompieri,utilitati si alte autoritati si instituitii. Aceasta hotarare este 

foarte importanta,eu nu va sfatui nici sa votati impotriva nici sa votati pentru fiecare consilier isi 

asuma aceasta responsabilitate. 

Dl.Stan Dumitru secretar precizeaza ca dl.Alecu Constantin s-a adresat cu cerere inregistrata cu 

nr. 2470 din 21.04.2022 pentru a  se intocmi proiect de hotarare si inaintare spre aprobare a 

Consiliului Local pentru introducere in intravilan si dezmembrare/lotizare in vederea construirii 

de locuinte. 

Proiectul de hotarare a fost pus in dezbatere publica afisat ,publicat pe site-ul Primariei ,conform 

Regulamentului Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului,are toate avizele,iar in data de 31.05.2022 cu nr.3194 a 

fost inregistrat Raportul privind informarea si consultarea publicului cu privire la “introducere in 

intravilan dezmembrare/lotizare in vederea construirii de locuinte” a terenului in suprafata de 

2454 mp din Tarla 30/2 cu NC 30705-beneficiar Slecu Constantin si Alecu Ioana. 

Dl.Nastase Ionut Daniel arata ca daca PUZ-ul are toate avizele,de ce sa nu il votam? 

 Dl Didae Costel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  si este votat cu sase 

voturi pentru, ale consilierilor Boia Gabiela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae 

Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor si sapte voturi abtineri, ale consilierilor Barbu Marian,Didae 

Costel,Dinu Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu Marius Daniel,Popescu Daniel,proiect de 

hotarare care nu se adopta. 

Se trece la punctul sase al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta 

care va conduce sedintele Consiliului local incepand cu luna august 2022 . 

Dl.Didae Costel presedintele de sedinta  solicita sa se faca propuneri. 

Dl.Puiu Marius Daniel propune ca presedinte de sedinta pe dl.Dinu Daniel 

 



Nefiind alte propuneri dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 

privind alegerea presedintelui de sedinta cu propunerea facuta 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 voturi impotriva,ale consilierilor Boia Gabiela,Mircea 

Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor 

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                    SECRETAR GENERAL UAT, 
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