
 

                                                                  PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 28 februarie 2022 in sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni,unde 

participa un numar de 13 consilieri cu prezenta fizica , din totalul de 13. 

Dl.Preda Dumitru primar propune urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare  privind incheierea conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa  

3.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient pentru un Judet Curat Giurgiu  

4.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia pentru 

Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord                                                                                                                                                          

5.Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu de carburanti 

al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a comunei Buturugeni,judetul Giurgiu             

6.Proiect de hotarare privind darea în administrare către  Administraţia Naţională “ Apele 

Române “ , a spaţiilor necesare implementării proiectului  WATMAN - “Sistem informaţional  

pentru managementul integrat al apelor – etapa II “ . 

7.Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la 

nivelul comunei Buturugeni 

8.Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro -

Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna Buturugeni să 

aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost -Beneficiu pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. 

Euro Apavol S.A., în perioada 2014 - 2020”, precum și modificările Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.                                                                                                            

9.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract 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                                                                                                                                                

10.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni 

pe 2022     

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

Dl.Preda Dumitru primar anunta ca la sedinta noastra participa doamna Patru Gena consilier 

compartiment financiar din aparatul de specialitate al primarului comunei Buturugeni 

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 14.02.2022 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 si da 

cuvantul doamnei Patru Genta pentru a prezenta cifrele conturilor anuale de executie bugetara pe 

anul 2021. 



Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la primul punct al ordinei de zi si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

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.Barbu Marian 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 voturi 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 de la punctul trei al ordinei de zi. 

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la punctul trei al ordinei de zi si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul patru al ordinei de zi. 

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

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la punctul patru al ordinei de zi  si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul cinci al ordinei de zi. 

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

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la punctul cinci al ordinei de zi si este aprobat cu 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. 

Se trece la punctul sase al ordinei de zi. 

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

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  de 

la punctul sase al ordinei de zi si este aprobat cu  13 voturi pentru. 

Se trece la punctul sapte al ordinei de zi. 

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

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la punctul sapte al ordinei de zi  si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

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

Nefiind probleme dl. Barbu Marian supune la vot proiectul de hotarare de la punctul opt 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 voturi 

impotriva ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea 

Marian,Zatreanu Nicusor. 

Se trece la punctul noua al ordinei de zi. 

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

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la punctul noua la 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 voturi impotriva ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut 

Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor. 

Se trece la punctul zece al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul de hotarare de la punctul zece al ordinei de zi si da cuvantul 

doamnei Patru Genea consilier compartiment financiar si achizitii publice pentru a prezenta 

cifrele de buget rectificate. 

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de 

la punctul zece al ordinei de zi si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Nemaifiind alte probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta declara inchise lucrarile 

sedintei de astazi. 

Drept pentru care s-a ioncheiat prezentul proces verbal. 
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