CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 17 septembrie 2020 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Buturugeni unde
participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13, lipsind domnul Alecu Constantin.
Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Buturugeni pe anul 2020.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de
investitie “Amenajare miniteren sport satul Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
4. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor contract de servicii juridice,consultanta si
asistenta juridica pentru apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni a comunei Buturugeni
precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu
5.Probleme curente
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.
Se da cuvantul dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei,care arata ca in conformitate cu
prevederile art.138,aliniatul 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare supune spre aprobare procesul verbal din 10.08. 2020,proces verbal care
este aprobat in unanimitate de voturi.Deasemeni precizeaza ca aceasta sedinta a fost anuntata pe
data de 11 septembrie 2020,secretarul comunei discutand telefonic cu fiecare consilier in
parte,anuntandu-le totodata ordinea de zi precum si faptul ca poate veni in orice zi pentru
punerea la dispozitie a documentatiei de sedinta.
Se da cuvantul dl.Florea Marin presedintele de varsta care arata ca potrivit punctului 1 de la
ordinea de zi este necesar a se alege presedinte de sedinta care sa conduca sedintele .
Dl.Preda Ioan propune ca presedinte de sedinta pe dl.Mihai Marian
Nemaifiind alte propuneri ,se supune la vot propunerea facuta si 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 primar care prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venmituri si cheltuieli al comunei Buturugeni pe anul 2020,dupa care invita pe
doamna Patru Gena consilier financiar pentru a prezenta cifrele rectificat ale bugetului.
Dl.Iancu Ion solicita explicatii referitoare la capitolul salubrizare si capitolul drumuri.
Dl.Preda Dumitru primar precizeaza ca sumele pentru capitolul salubrizare privesc institutiile
publice respectiv primaria,caminele culturale,parcurile de joaca,biblioteca comunala iar sumele
pentru capitolul drumuri privesc cheltuieli de functionare,cheltuieli achizitie masina
multifunctionala, cheltuieli statii auto .
Nemaifiind alte probleme dl.Mihai Marin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare de la punctul doi al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.

Se trece la punctul trei al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Preda Dumitru care prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Amenajare miniteren sport satul
Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
Dl.Mihai Marin arata ca acest teren este necesar a fi reamenajat datorita solicitarilor din partea
tinerilor pentru a asigura conditii bune pentru desfasurarea activitatilor sportive.
Nemaifiind alte discutii dl Mihai Marin 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 privind aprobarea
incheierii unor contract de servicii juridice,consultanta si asistenta juridica pentru apararea
intereselor Consiliului Local Buturugeni a comunei Buturugeni precum si ale autoritatilor
administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu
Precizeaza ca Institutia Prefectului judetul Giurgiu a atacat in instanta de contencios
administrativ hotararea nr. 40 din 10.08.2020 privind darea in administrare SC Euro Apavol SAoperator regional, a bunurilor aferente investitiei “Sistem centralizat de alimentare cu apa in
satele Padureni si Podu Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”in baza contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.201/22.02.2013 si
hotararea nr.41 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie
multiannual “Stadion communal tip I,in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”pentru rest de
executat si completari. Pentru a ne apara in instanta, este necesar luarea unei hotarari privind
aprobarea incheierii unor contract de servicii juridice,consultanta si asistenta juridica pentru
apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni a comunei Buturugeni precum si ale
autoritatilor administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu
Nefiind alte probleme dl.Mihai Marin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.
Se da cuvantul dl.Stoica Ilie director scoala si arata ca a inaintat Primariei Buturugeni o adresa
in care este necesar procurarea de tablete,materiale sanitare,dezinfectant pentru elevi in vederea
desfasurarii in bune conditiuni a cursurilor scolare si respectarea masurilor in contextul
pandemiei de coronavirus .Informeaza ca la nivelul scolii Buturugeni cursurile se desfasoara
respectand scenariul verde,dar in cazul aparitiei vreunui caz de coronavirus trebuie sa avem
asigurate tablete,sa stabilim desfasurarea cursurilor on-line precum si alte masuri .
Dl.Preda Dumitru primar arata ca aceasta fiind ultima sedinta din acest mandat,multumeste
domnilor consilieri, pentru activitatea depusa pentru comuna Buturugeni.
Nemaifiind alte probleme dl.Mihai Marin presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei de astazi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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