CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 14 mai 2020 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Buturugeni,
Avand in vedere situatia actuala de limitare si diminuare a raspandirii coronavirusului SAARSCOV 2,faptul ca reprezinta o urgenta de sanatate publica pentru cetateni,pentru autoritatile
publice centrale si locale,precum si necesitatea prevenirii raspandirii infectiilor
respiratorii(COVID 19 cauzate de acest virus;
Astfel pentru buna desfasurare a sedintelor Consiliului Local Buturugeni,ale comisiilor de
specialitate si tinand cont de adresele Institutiei Prefectului-Judetul Giurgiu nr.5441 din
23.03.2020 si 5482 din 24.03.2020 de circulara 46408/ 23.03.2020 Ministerului Lucrarilor
Publice,Dezvoltarii si Administratiei, deasemeni tinand cont de Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Local Buturugeni in sensul ca se vor utiliza mijloace electronice de
comunicare.
Convocarea celor l3 consilieri si a delegatului satesc Posta s-a facut telefonic de catre secretarul
general al comunei, in data de 08.05.2020,in prezenta dl.Mihai Marian presedintele de sedinta si
a dl.Preda Dumitru primar,invitandu-i la sediul Primariei,unul cate unul,sau in grupuri de maxim
trei respectand masurile ce se impun pentru raspandirea coronavirusului,pentru a le pune la
dispozitie si studia materialele de sedinta
S-a prezentat fiecarui consilier telefonic, ordinea de zi astfel:
1.Proiect de hotarare privind declararea “Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele
Padureni si Podu Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”ca bun de utilitate publica si
introducerea acestuia in domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Buturugeni pe anul 2020
3.Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al
Clubului Sportiv Buturugeni
4.Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al
Clubului Sportiv Padureni
5.Proiect de hotarare privind actualizarea bugetului,a indicatorilor tehnico-economici,a
contributiei proprii si cofinantarii proiectului “Construire si dotare Gradinita cu program
prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu
Ordinea de zi a fost supusa la vot fiecarui consilier in parte, fiind aprobata de catre toti 13
consilieri.
Consilierii locali s-au prezentat la sediul Primariei Buturugeni , unul cate unul sau in grupuri de
maxim trei persoane carora le-au fost prezentate proiectele de hotarari,referatele primarului si
rapoartele compartimentelor de specialitate,au semnat documentele sedintei si au fost intrebati
cum voteaza.
Pentru proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi respectiv : Proiect de hotarare
privind declararea “Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele Padureni si Podu

Ilfovatului,Comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” , ca bun de utilitate publica si introducerea
acestuia in domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu,s-a votat cu 8 voturi
“pentru” ale consilierilor Andrei Marin,Anghel Gheorghe,Dinu Daniel,Iancu Paul Costel,Mihai
Marian,Niculae Dumitru,Preda Ioan,Stoica Ilie si 5 “ abtineri” ale consilierilor Alecu
Constantin,Florea Marin,Iancu Ion,Coteanu Ion si Turila Ion.Motivul abtinerii consilierilor fiind
lipsa cartii tehnice a proiectului,aceasta nefiind pusa la dispozitia comunei de catre constructor,
desi le-au fost pus la dispozitie Raportul de expertiza tehnica a intregului obiectiv care tine loc
de carte tehnica si deasemeni procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.1442 din 23.03.2020
Avand in vedere prevederile art.139 aliniatul 1 si 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
(1)In exercitarea atributiilor ce ii revin,consiliul local adopta hotarari,cu majoritate absoluta
sau simpla,dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritate
calificata definita de art.5 litera dd), de doua treimi din numarul consilierilor local in functie.
Tinand seama de prevederile art.286 aliniatul (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
(4) Domeniul public al comunei,al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile
prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local,declarate ca
atare prin hotarare a consiliului local,daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau
interés public national ori judetean.
Proiectul de hotarare de la primul punct al ordinei de zi respectiv : Proiect de hotarare privind
declararea “Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele Padureni si Podu Ilfovatului,
comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”nu poate fi adoptat,fiind respins, deoarece nu intruneste
cvorumul necesar de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie, respectiv 9 voturi
“pentru”.
Pentru celelate proiecte de la punctele doi,trei,patru si cinci ale ordinii de zi toti cei l3 consilieri
au votat “pentru”, fiind adoptate in unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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