
                                                                  PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 29 aprilie 2022 in sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni,unde participa 

un numar de 13 consilieri din care 12 cu prezenta fizica  si  unul,respective Nastase Ionut Daniel 

prin mijloace electronioce,din totalul de 13. 

Dl.Barbu Marian presedintele de sedinta prezinta urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2022 

3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

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

Dl. Barbu Marian 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 19.04.2022 si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. 

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

zi ,precizand ca rata inflatiei este de 5,1 %. 

Doamna Boia Gabriela solicita sa se comunice gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale 

la persoanele fizice si juridice. 

Nefiind probleme dl.Barbu Marian supune la vot proiectul de hotarare de la primul punct al 

ordinei de zi si este aprobat 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 Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea 

Marian,Zatreanu Nicusor. 

Se trece la punctul doi al ordinei de zi. 

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

Nefiind probleme dl.Barbu Marian supune la vot proiectul de hotarare de la punctul doi. al 

ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul trei al ordinei de zi. 

Dl.Barbu Marian presedintele de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind alegerea noului 

presedinte de sedinta  care va conduce sedintele Consiliului local incepnd cu luna mai si solicita 

sa se faca propuneri. 

 Dl.Puiu Marius Daniel propune ca presedinte de sedinta care sa conduca sedintele Consiliului 

local incepand cu luna mai,pe dl.Didae Costel. 

Nemaifiind alte propuneri dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare cu propunerea facuta si este aprobata  cu sapte voturi pentru  ale consilierilor Barbu 

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

si sase voturi abtinere ale consilierilor Boia Gabriela,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. 
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