
LOCAL BUTURUGENI 

 

 

                                                        PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 28.01.2021 in cadrul sedintei consiliului Local Buturugeni,unde participa un 

numar de 13 consilieri din totalul de 13.                                                                                                          

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 2021-2o22.                       

2.Proiect de hotarare   privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa                                                                                                                                 

3.Proiect de hotarare  pentru aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient pentru un Judet Curat                                                                                                                                  

4.Proiect de hotarare pentru aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia pentru 

Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord                                                                                                                   

5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta    

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi .                                                                                                                                                   

Se da cuvantul dl. Mihai Marian presedintele de sedinta care arata ca la inceputul fiecarei sedinte 

a consiliului local este necesar aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare.                                                                                                                                     

Dl.Stan Dumitru secretarul general al comunei, in conformitate cu art.138 aliniatul 15 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, supune la vot 

procesul verbal al sedintei din 22.12.2020 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                       

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca in procesul verbal din data de 22.12.2020 atunci cand a luat 

cuvantul nu s-a referit la intretinerea si pietruirea DC 138 cu care nu a fost de acord ci s-a referit 

la celelalte drumuri de pe raza comunei.                                                                                                                  

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.                                                                                                       

Dl.Preda Dumitru  primarul comunei prezinta proiectul de hotarare organizarea si functionarea 

retelei de invatamant pe raza administrativ teritoriala a comunei Buturugeni,judetul Giurgiu,in 

anul scolar 2021-2o22. 

Nefiind probleme dl.Mihai Marian 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.                                                                                                      

Dl.Preda Dumitru primarul comunei prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei 

comunei Buturugeni pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa. 

Doamna Boia Gabriela intreaba de ce am iesit din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara din 

judetul Giurgiu. 

Dl.Preda Dumitru primar, raspunde ca referitor la alimentarea cu apa,comuna Buturugeni nu a 

aderat la nici o  Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara din judetul Giurgiu ci s-a aderat direct 

la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Euro-Apa Voluntari. 



Dl.Zatreanu Nicusor arata ca sunt destule primarii care au alimentare cu apa,de ce sistemul de 

alimentare cu apa Padureni nu il gestionam noi. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca noi facem parte  din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Euro Apa Voluntari  avand contract de delegare a serviciului din anul 2013.Am aderat la aceasta 

asociere pentru a intretine sistemul de alimentare cu apa,a accesa fonduri pentru a face extinderi 

ale alimentarii cu apa,in satele Buturugeni si Posta, a reabilitarii gospodariei de apa din 

Buturugeni si a infiintarii sistemului de canalizare, proiect ce a trecut prin fazele de 

aprobare,avize,acorduri,urmand a se scoate la licitarie lucrarile de executie. 

  Nemaifiind probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare de la  punctul doi al ordinei de zi si este aprobat cu sapte voturi pentru si sase impotriva 

a domnilor Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Zatreanu Nicusor,Oprea Marian si 

Boia Gabriela 

Se trece la punctul trei al ordinei de zi 

  Dl.Preda Dumitru primarul comunei prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei 

comunei Buturugeni pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient 

pentru un Judet Curat                                                                                                                                   

  Nefiind probleme dl.Mihai Marian 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 

  Dl.Preda Dumitru primarul comunei prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei 

comunei Buturugeni pentru  Asociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord                                                                                                                                   

  Nefiind probleme dl.Mihai Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 

de la  punctul patru al ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi. 

  Se trece la punctul cinci al ordinei de zi . 

Dl.Mihai Marian presedintele de sedinta arata ca incepand cu luna februarie trebuie sa alegem un 

nou presedinte de sedinta si roaga sa se faca propuneri. 

Dl. Zatreanu Nicusor propune ca presedinte de sedinta pe doamna Boia Gabriela. 

Dl.Mihai Marian propune ca presedinte pe dl.Dinu Daniel . 

Dl.Mihai Marian supune la vot propunerile facute si  doamna Boia Gabriela este votata cu sase 

voturi pentru ale domnilor Mircea Petre,Zatreanu Nicusor,Oprea Marian,Nastase Ionut Daniel, 

Niculae Ion si Boia Gabriela  si sapte voturi impotriva,iar  Dinu Daniel  este votat cu sapte voturi 

pentru ale domnilor  Barbu  Marian,Didae Costel,Dinu Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu 

Marius Daniel si Popescu Daniel si sase impotriva,fiind ales ca presedinte de sedinta si va 

conduce sedintele consiliului local  incepand cu luna februarie 2021. 

Dl.Mircea Petre arata ca in sedintele anterioare am discutat faptul ca alegerea presedintelui de 

sedinta va fi alternativ de la fiecare partid,asa cum a promis si domnul primar ,in cazul acesta va 

discreditati,chiar trebuie sa va fie rusine. 

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca noi cei din PNL suntem oameni seriosi,am aratat ca am fost de 

acord si cand a fost ales viceprimarul   nu este corect sa nu fie ales ca presedinte de sedinta 

alternativ de la ambele partide. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca este democratic si in conformitate cu Codul administrativ 

alegerea noului presedintelui de sedinta. 

Doamna Boia Gabriela supune atentiei consiliului local si domnului primar urmatoarele 

probleme: 



-referitor la asigurarea caldurii in scoli.In sedinta consiliului profesoral al scolii unde a participa 

dl.primar s-a discutat acest aspect,dupa cum stiti in data de 8 februarie incep cursurile cu 

prezenta fizica trebuiesc luate masuri urgente pentru a se asigura caldura necesara si 

corespunzatoare pentru elevi. 

-referitor la bursele pentru elevi ele trebuie sa fie acordate. 

-referitor la vouchere pentru persoane cu handicap trebuie sa se acorde la fiecare persoana care 

are certificat de incadrare in grad de handicap. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca sistemul de incalzie al scolilor era pe centrala cu lemne ,noi am 

schimbat acest sistem cu centrala pe gaz  iar in perioadele mai friguroase nu face fata,de aceia si 

in functie de buget vom achizitiona inca doua centrale pe gaz. 

Referitor la bursele pentru copii acestea se vor acorda in functie de bugetul local iar voucherele 

de vacanta sunt asigurate pentru toate persoanele cu handicap, unele persoane au ridicat si 

cardurile . 

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca trebuie sa luam masuri cu cainii vagabonzi din zona Dud 1,iesire 

satul Padureni fiindca este un pericol pentru copii si cetateni. 

Dl.Preda Dumitru   primar arata ca vom lua aceste masuri sesizand o firma specializata,chiar si 

domnii consilieri care stiu de aceste cazuri poate  face sesizari la aceste firme specializate. 

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal . 
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