COMUNA BUTURUGENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 23 ianuarie 2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni unde
participa un numar de l3 consilieri din totalul de l3.
Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi:
1-Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea retelei de invatamant pe raza
administrativ teritoriala a comunei Buturugeni,judetul Giurgiu,in anul scolar 2o20-2o21
2.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap si numarul indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav
3.Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la
nivelul comunei Buturugeni
4.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre SC Euro Apavol SA a unui teren in
suprafata de 561 mp, pe perioada implementarii,” Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Sc Euro Apavol SA,inclusiv retele utilitati
din culoarul de investitie-cu amplasament pe teritoriul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu”
5.Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de colectare si
transport deseuri la nivelul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu
6.Probleme curente
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi.
Se da cuvantul dl.Stan Dumitru secretar care arata ca in conformitate cu prevederile
art.138,aliniatul 15 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ supune spre aprobare procesul
verbal din 07.01.2020,proces verbal care este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta anunta ca la sedinta noastra participa dl. Popescu Daniel
delegat al satului Posta
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta primul punct al ordinei de zi –proiect de hotarare privind
organizarea si functionarea retelei de invatamant pe raza administrativ teritoriala a comunei
Buturugeni,judetul Giurgiu,in anul scolar 2019-2020.
Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta punctul doi al ordinei de zi- proiect de hotarare privind
aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si numarul
indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav
Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Dumitru prezinta punctul trei al ordinei de zi- proiect de hotarare privind reactualizarea
Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Buturugeni
Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Dumitru prezinta punctul patru al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind darea in
administrare catre SC Euro Apavol SA a unui teren in suprafata de 561 mp, pe perioada
implementarii,” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de
operare a Sc Euro Apavol SA,inclusiv retele utilitati din culoarul de investitie-cu amplasament
pe teritoriul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu”

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca inainte de prezentarea punctului cinci al ordinei de zi invita in
sala de sedinte reprezentantii societatii SC Ecogreen, dl.Liviu Birau director economic si dl.Emil
Patrascu.
Deasemeni prezinta punctul cinci al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
contractului de delegare a serviciului de colectare si transport deseuri la nivelul comunei
Buturugeni,judetul Giurgiu.
Precizeaza ca potrivit adresei ADI Management Eficient pentru un Judet curat din care face parte
si comuna noastra nu a finalizat procedurile de achizitie servicii de salubrizare pentru zona l si
zona 3 a judetului Giurgiu,deasemeni faptul ca la 31.12.2019 a expirat vechiul contract cu firma
SC Ecogreen si datorita unei situatii de urgenta asa cum a fost si anul trecut este necesar sa se
incheie un nou contract ,pana la finalizarea achizitiei de catre ADI.
Invita pe dl.director Liviu Birau directorul economic al SC Ecogren sa ia cuvantul pentru a
prezenta aspect legate de serviciul de salubrizare,contract si taxe.
Dl.Liviu Birau precizeaza ca tinand cont de modificarile legislative referitoare la colectarea
separata si transportul deseurilor,respectiv prevederile Legii 211 privind regimul deseurilor cu
modificarile si completarile ulterioare,OUG 196/2005 privind fondul de mediu,Legea 101/2006
privindsalubrizarea localitatilor, faptul ca de la 01.01.2020 contruibutia pentru economia
circulara devine 8o lei/tona de deseu destinat eliminarii prin depozitare, fata de 30 lei/tona cat a
fost in 2019,deasemeni faptul ca de la aceias data s-a modificat salariul minim pe economie,s-a
modificat si tarifele la serviciile de colectare,transport,tartare si eliminare deseuri menajere
Precizeaza deasemeni ca deseurile trebuiesc colectate separat respectiv deseuri menajere si
deseuri uscate reciclabile cum ar fi hartia,plasticul metalui,sticla.
Ponderea deseurilor este de circa 15 % deseuri reciclabile,50 % deseuri biodegradabile care vor
fi compostate si ulterior folosite ca ingrasamant,si deseuri reziduale.
Este necesar sa se faca contracte cu toti cetateni persoane fizice cat si cu persoanele juridice si
institutiile publice.Precizeaza ca Institutia Garzii de Mediu va face controale si amenzile sunt
foarte mari.
Dl.Preda Ioan arata ca este necesar a se face mai multa campanie sa se dea saci, astfel incat
cetatenii sa cunoasca si sa puna separat in saci,materialele reciclabile.
Dl.Iancu Paul Costel arata ca intradevar trebuie sa constientizam cetateni,selectarea gunoiului
este in binele nostru.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca s-a discutat pentru punerea la dispozitie a sacilor pentru
colectarea separata a deseurilor deasemeni arata ca nu toti cetatenii au incheiat contracte de
colectare a gunoiului,de aceia trebuie sa ii determinam sa faca contract,dar mai ales sa incasam
aceste taxe deoarece suntem restanti la firma cu circa doua luni de plata.Deasemeni trebuie sa
fim eficienti si sa luam masurile corespunzatoare cu cetatenii care arunca gunoi menajer creind
depozite necontrolate,deoarece ne costa forte multi bani sa facem curatenie si sa desfiintam
aceste depozite necontrolate.
Nemaifiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul sase al ordinei de zi.
Dl.Florea Marin intreaba de stadiul proiectului de gaze.
Dl.Preda Dumitru primarul comunei informeaza Consilil Local cu urmatoarele:

-in ceia ce priveste proiectul de gaze am facut studiul de fezabilitate,am solicitat la Consiliul
Judetean certificatul de urbanism si obtinerea avizelor necesare.
-sistemul de apa de la Padureni ,se fac probele la gospodaria de apa,functioneaza foarte bine si se
va face receptia la terminarea lucrarilor.
-sistemul de canalizare si extinderea alimentarii cu apa unde am avut la punctul cinci proiectul de
hotarare,a intrat in faza executarii proiectului ,urmand dupa aceia licitatia de executie,dupa cum
stiti proiectul este al firmei SC Euro Apavol –ADI Euro Apa din care face parte si comuna
noastra.
Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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Dinu Daniel
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