CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30 iulie 2020 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Buturugeni,unde
participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13.
Dl.Preda Dumitru primarul comunei Buturugeni propune urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru II 2020
2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor contrace de servicii juridice,consultanta si
asistenta juridica pentru apararea intereselor comunei Buturugeni precum si ale autoritatilor
administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu
3.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Iancu Ioan
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului aplicabil concesionarii bunurilor aflate
în domeniul public și privat al comunei Buturugeni
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului aplicabil închirierii prin licitație publica
a bunurilor imobile (terenuri si construcții), aparținând domeniului public si privat al comunei
Buturugeni
6.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Rotaru GheorghitaVeronica.
7. 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
8.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 29.06.2020,proces verbal care este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Ioan presedintele de sedinta anunta ca la sedinta noastra participa dl.Popescu Daniel
delegat satul Posta.
Dl.Preda Dumitru primar informeaza Consiliul Local Buturugeni ca si-au exprimat dorinta de a
participa la sedinta noastra cetatenii comunei noastre respectiv Gheorghe Avram-Marius,Nastase
Ionut.Avand in vedere situatia actuala de limitare si diminuare a raspandirii coronavirulului este
necesar purtarea mastii si respectarea distantarii sociale si respectarea regulilor sanitare.
Se trece la primul punct al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
executiei bugetare pe trimestru II 2020
Nefiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la
primul punct al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru care prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii
unor contracte de servicii juridice,consultanta si asistenta juridica pentru apararea intereselor
comunei Buturugeni precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna
Buturugeni,judetul Giurgiu.Precizeaza ca avem pe rolul Judecatoriei Boilintin Vale Dosarul
nr.5468/192/2019 cu E-Distributie Muntenia SA pentru plata consum energie baza Sportiva

Padureni,consum care nu s-a efectuat, acea baza sportiva nici acum nu este racordata la energie
electica.Aceasta situatie a facut obiectul si unui dosar penal care a fost clasat.Incheierea unui
contract de servicii juridice se va face cu Cabinet individual de avocat Tudose Niculae iar plata
onorariului de avocat este in suma de 3000 lei.Deasemeni sa efectuat o plangerea prealabila
imotriva numitului Nicolae Ion inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Bolintin Vale
sub numarul 144/01.07.2020 pentru distrugere a trei podete care permit accesul din drumul
principal catre gospodariile cetatenilor,de pe raza localitatilor Buturugeni si Padureni.
Dl.Alecu Constantin arata ca nu poate fi de acord cu acest proiect ca nu putem face plangere
impotriva unor ceteteni ai nostrii.
Dl.Coteanu Ion arata ca nu poate fi de acord cu acest proiect de hotarare.
Dl.Iancu Ion intreaba pentru ce greutate au fost proiectate aceste podete,In legatura cu asfaltul
pus pe betonul acestor podete,cine raspunde de calitatea proasta a lucarilor.Eu nu pot fi de acord
cu acest proiect de hotarare.
Dl.Stoica Ilie arata ca acum noi aprobam sercivii juridice,consultanta si asistenta juridica pentru
a apara interesele comunei Buturugeni.
Nemaifiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de
la punctul doi al ordinei de zi si este aprobat cu opt voturi “pentru” si cinci voturi “abtinere” a
dl.Alecu Constantin,Iancu Ion,Coteanu Ion,Florea Marin si Turila Ion.
Se trece la punctul trei al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru care prezinta proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor
de urgenta numitului Iancu Ioan.Precizeaza ca este o persoana foarte bolnava cara sta cel putin
lo ore pe zi conectat la un aparat de oxigen cu care a fost dotat la domiciliu.Propun acordarea
unei sume de 1000 lei pentru ajutor de urgenta.
Dl.Alecu Constantin arata ca suntem de acord cu cetatenii comunei care sunt bolnavi si au nevoie
de ajutor.Rog ca pentru data viitoare sa se prezinte un tablel cu cetatenii care au beneficiat de
ajutor de urgenta.Precizez ca mai sunt cetateni care au nevoie de ajutor de urgenta.
Nemaifiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de
la punctul trei al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare hotarare privind
aprobarea Regulamentului aplicabil concesionarii bunurilor aflate în domeniul public și privat al
comunei Buturugeni.
Dl.Alecu Constantin solicita sa fie puse la dispozitie aceste Regulamente sa le citim mai in
amanut.
Nemafiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de
la punctul trei al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare hotarare privind
aprobarea Regulamentului aplicabil închirierii prin licitație publica a bunurilor imobile (terenuri
si construcții), aparținând domeniului public si privat al comunei Buturugeni
Nefiind probleme dl.Preda Ioan 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.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru primar care prezinta proiectul de hotarare privind acordarea
unui ajutor de urgenta doamnei Rotaru Gheorghita-Veronica.Precizeaza ca aceasta persoana
impreuna cu sora ei sunt beneficiare de ajutor social,locuiesc intr-o casa batraneasca careia i sa

degradat acoperisul si invelitoarea de caron,aceasta adresandu-se cu cerere pentru procurarea
unor materiale respectiv carton pentru repararea invelitori casei.Propun acordarea unei sume de
500 lei,pentru ajutor de urgenta.
Nefiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si este
aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul sapte al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul 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. Precizeaza ca acest proiect este pentru a treia sedinta cand este pus
pe ordinea de zi fiindca in celelelte sedinte din lunile mai si iunie consilierii PNL s-au abtinut si
acest proiect nu a intrunit cvorumul necesar de noua voturi “pentru”. Precizeaza ca in sedinta
viitoare daca acest proiect de va aproba vom avea o hotarare de predare a sistemului de
alimentare cu apa Padureni la ADI Euro Apa unde noi suntem membrii si care va fi dat in
functiune imediat,ca destul sufera cetatenii satelor Padureni si Podu Ilfovatului.
Dl.Alecu Constantin arata ca pentru acest proiect ne-am consultat si vom fi de acord cu el cu
conditia ca acesta sa ramana in patrimonial nostru,sa fie gestionat de noi.Intreb pe dl.secretar ce
parere are despre acest proiect de hotarare.
Dl.Stan Dumitru secretar arata ca in conformitate cu prevederile art.286 aliniatul 4 din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ acest bun se declara ca bun de utilitate publica, se va
introduce in domeniul public al comunei Buturugeni si daca va intruni cvorumul necesar de doua
treimi din numarul voturilor consilierilor in functie,respectiv noua voturi ,va fi contrasemnat de
secretar.
Se solicita sa i se dea cuvantul dl.Gheorghe Avram Marius ,solicitare acordata de presedintele de
sedinta si care arata ca in calitate de cetaten au sustinut acest proiect si considerra ca va fi votat
de consilieri.In legatura cu societatea care a construit acest sistem aceasta este in insolventa ,nu
in faliment si considera ca trebuia sa faca cartea tehnica. In legatura cu ADI Euro Apa cu care
se va purta discutii pentru preluarea sistemului de alimentare cu apa,faptul ca s-a precizat ca
suntem propusi pentru canalizare, considera ca este o perioada foarte lunga din anul 2013 si nici
pana astazi si inca nu avem ceva concret.
Dl.Preda Dumitru araca ca acest proiect,este aprobat, sunt aprobarile necesare de la comisiile
Uniuni Europene,ale institutiilor din tara,acesta este depus la Agentia de mediu pentru a se
obtine avizul de mediu,urmand a se obtine si alte avize necesare,cel mai tarziu anul viitor se va
scoate la licitatie executia acestuia.
Dl.Iancu Ion precizeaza ca atunci cand a rasfoit dosarul cu expertiza tehnica acest sitem va fi
preluat de Consiliu Local.Sa ne spuna dl.secretar despre acest lucru.
Dl.Stan Dumitru secretar arata ca beneficiar al acestui sistem este comuna Buturugeni,Consiliul
Local este organul deliberativ, care aproba declararea acestuia ca bun de utilitate publica si
introducerea in domeniul public al comunei Buturugeni.
Nemaifiind probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta supune la vot proiectul 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,este aprobat cu 11 voturi
“pentru” si doua” abtineri”, ale dl.Iancu Ion si Florea Marin.

Se trece la punctul opt al ordinei de zi-Probleme curente.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta cererea Centrului Medical de Permanenta Buturugeni facuta
de Medicul coordonator Dr.Soare Lucia, prin care arata ca in acest context epidemiologic
deosebit Covit-l9 cu spitate si policlinici inchise si dedicate exclusiv Covid,cu status economic
scazut,circuitul pacientilor cu boli curente,cronice sau urgente a fost directionat catre centrele de
permanenta iar la camera de garda a Centrului din comuna Buturugeni, numarul pacientilor a
depasit 6o de prezentari .Deplasarile la domiciliu pentru persoanele imobilizate,tratamente
oncologice,plus gastroenterocolitele ,cel mai susceptibili fiind grupele extreme de varsta-copiii si
batranii,gravidele,persoanele fara venituri si asistate socil, considera ca este necesar urgent un
sprijin financiar pentru achizitionarea de medicamente si materiale sanitare pentru asigurarea
asistentei medicale continui si evitarea raspandirii Covit 19 pe raza comunei Buturugeni.
Dl.Preda Dumitru primar propune consiliului local acordarea unui sprijin financiar in suma de
2000 lei.
Dl.Alecu Constantin arata ca trebuia pusa propunerea pe ordinea de zi,precizand totusi ca este de
acord.
Dl.Iancu Ion arata ca acum circa doua sedinte a mai fost o cerere care nu preciza suma.
Deasemeni precizeaza faptul ca,referitor la aceasta pandemie cand s-a facut dezinsectia cu
masina primariei nu s-a facut o dezinfectare corecta fiindca o portiune din drumul catre Padureni
nu s-a mai stropit.
Dl.Preda Ioan arata ca acest lucru s-a produs din cauza volumului mic de apa din bazin, fiindca
la o franare brusca, pompa de pulverizat se dezamorseaza si asa nu s-a facut dezinfectia pe acea
portiune,aceasta facandu-se ulterior.
Domnul primar intreba consilieri daca sunt de acord cu propunerea de sprijin financiar pentru
Centru de permanenta,acestia fiind de acord in unanimitate.
Dl.Alecu Constantin intreaba referitor la contractul cu ADI Euro Apavol daca este prevazut sa
se extinta reteaua de alimentare cu apa la toti cetatenii,deoarece aceasta nu este extinsa si la o
parte de cetateni de pe soseaua Padureni.Referitor la lampile de iluminat public daca acestea se
pun pe fiecare strada fiindca in aceias zona de pe soseaua Padureni nu s-au pus.
Dl.Iancu Ion solicita sa se puna la dispozitie proiectul privind executarea podetelor la nivelul
comunei.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca in contractul de delegare cu ADI Euro Apavol este precizat
faptul ca acestia urmeaza a face invesitii privind extinderea retelei de alimentare cu apa pentru a
beneficia toti cetateni.In ceia ce privesc lampile de iluminat public acestea s- pus pe toate
strazile,urmeaza a se complete acolo unde este necesar.Proiectul privind executarea drumurilor si
podetelor va sta permanent la dispozitia dumneavoastra,nu trebuie decat sa solicitati acest lucru
si sa va prezentati la sediul Primariei pentru a fi studiat.
Nemaifiind alte probleme dl.Preda Ioan presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei
de astazi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Preda Ioan
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