
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

                                                              PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 04 iulie 2022 in sedinta extraordinara,de indata,Consiliului Local Buturugeni  unde 

participa un numar de 13 consilieri , din care 12 consilieri cu prezenta fizica si un consilier,  respectiv 

dl.Barbu Marian prin mijloace electronice,din totalul de 13. 

Dl.Preda Dumitru primar propune urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de  hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local  Buturugeni nr.63 din 22.11. 2021 

privind insusirea raportului de expertiza tehnica,aprobarea devizului general pentru “rest de executat” si 

actualizarea devizului general al obiectivului de investitie”Modernizare Gradinita,sat Posta,comuna 

Buturugeni,judetul Giurgiu.” 

2.Proiect de hotarare privind privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia:„ 

Construire dispensar medical, centru de permanenta si amenajari exterioare,sat Buturugeni,str.Carpenului, 

nr.2, Tarlaua 93, comuna Buturugeni, judetul Giurgiu” 

3.Proiect de hotarare privind  predarea catre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei 

prin Compania Nationala de Investitii „ C.N.I.” – S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in 

vederea executarii obiectivului de investitii „ Construire dispensar medical, centru de permanenta si 

amenajari exterioare,sat Buturugeni,str.Carpenului,nr.2, Tarlaua 93, comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” 

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 03.06.2022 si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

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. 

Doamna Boia Gabriela  arata ca investitia nu se justifica,pentru ca nu sunt copii. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca  din analiza facuta la nivelul satului Posta rezulta ca sunt copii.Dupa 

cum stiti este o investitie inceputa,trebuie terminata,s-a scos la licitatie pentru rest de 

executat,documentatiile vor fi transmise la Ministerul Dezvoltarii. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare  de 

la ordinea 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 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.Preda Dumitru  primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi al ordinei de zi. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare  de 

la ordinea 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 de la punctul trei al ordinei de zi. 

Nefiind probleme dl.Didae Costel presedintele de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare  de 

la ordinea de zi  si este aprobat  in unanimitate de voturi. 

 Nemaifiind probleme la ordinea de zi,se declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                        SECRETAR GENERAL UAT. 

                        Didae Costel                                                         Stan Dumitru 


