CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 martie 2020 in cadrul sedintei extraordinare 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;
Tinand seama de Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din 16.03.2020 prin care a fost
instituita ,pe o durata de 30 zile,starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei,unde la art.50 din
anexa 1 la decret se prevede:
Art.50-Pe durata starii de urgenta autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua
masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat pe cat posibil,contactul direct intre
persone,inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice.
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 Lucrariolor
Publice,Dezvoltarii si Administratiei, deasemeni de faptul ca in aceasta sedinta vom modifica si
completa 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 prezenta dl.Mihai Marian presedintele de sedinta si a dl.Preda Dumitru
primar.
S-a prezentat fiecarui consilier telefonic, ordinea de zi astfel:
1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului local Buturugeni
2.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Balteanu Victor
3.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Nica Vasile
4.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Matei Dumitru
5.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Achizitie autovehicul
multifunctional cu accesorii,de catre comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” si solicitarea scrisorii
de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM precum si aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului
6.Probleme curente

Ordinea de zi a fost supusa la vot fiecarui consilier in parte, fiind aprobata de catre toti 13
consilieri.
S-a prezentat fiecarui consilier telefonic,unul cate unul, proiectele de la ordinea de zi si au fost
intrebati cum voteaza.Toti cei l3 consilieri au votat “pentru”, pentru fiecare punct al ordinei de
zi,urmand ca in cursul zilei,unul cate unul sa semneze documéntele sedintei,respectand masurile
ce se impun pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.
La ultimul punct al ordinei de zi respectiv problema curente- s-a prezentat consilierilor actul
aditional nr.1 la contractul nr.3984 din 23.lo.2013 dintre Comuna Buturugeni si Sc Krisva Gas
SRL,in sensul ca aceasta din urma cesioneaza contractul societatii SC Criana Gas SRLastfel
incat, activitatea de aprovizionare a cetatenilor cu GPL,benzina,motorina si serviciile de
spalatorie auto sa se desfasoare normal.
Nemaifiind alte problema se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihai Marian

SECRETAR,
Stan Dumitru

