
 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

                                                        PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 22.04.2021 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  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Buturugeni pe anul 2021,precum si estimari pe anii 2022-2024                                                                  

2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I- 2021                                    

3.Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice vacante in functii publice de 

nivel inferior si de nivel superior prevazute in statul de functii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Buturugeni.                                                                                                              

4.Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.2 din 28.01.2021 pentru aprobarea 

cotizatiei comunei Buturugeni pentru ADI Euro Apa                                                                                     

5.Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.3 din 28.01.2021 pentru aprobarea 

cotizatiei comunei Buturugeni pentru ADI Management Eficient pentru un Judet Curat                                

6. Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.4 din 28.01.2021 pentru aprobarea 

Cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asiociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord                      

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei d Atribuire-Caiet de sarcini si Contract 

de delegare a gestiunii activcitatii de colectare si transport a deseurilor  municipale in zona 3 din 

judetul Giurgiu si acordarea mandatului special,acordat expres,reprezentantului comunei 

Buturugeni in Adunarea generala a Asociatilor a ADI “Management Eficient pentru un Judet 

Curat”pentru aprobarea  Documentatiei de Atribuire-Caiet de sarcini si Contract de delegare a 

gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu                                                                                                    

8.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.                                                                 

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

Se da cuvantul dl. Dinu Daniel 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 22.03.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                                                                                                                                                       

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.                                                                                                                  

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

de venituri si cheltuieli al comunei Buturugeni pe anul 2021,precum si estimari pe anii 2022-

2024 .Anunta ca la sedinta participa participa doamna Patru Gena careia I se da cuvantul pentru a 

prezenta cifrele de buget propuse.                                                                                                               

Dl.Puiu Marius Daniel arata ca s-au prevazut sume in buget si intreaba de stadiul proiectelor: 

Centru de Permanenta , Gradinita cu program prelungit  si Baza sportiva Buturugeni                                                                                                                                 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca proiectul Centrului de Permanenta este depus la 

CNI,actualmente s-au mai cerut clarificari la achizitia de lucrari,dupa care se va preda 

amplasamentul in vederea inceperii constructiei.La Gradinita cu program prelungit suntem in 



stadiul  licitatiei si atribuirea contractului de achizitie executare lucrari si sunt sanse ca in luna 

mai  sa inceapa constructia.Referitor la Baza sportiva Buturugeni stiti ca hotararea noastra a fost 

atacata la instanta de Contencios administrativ de catre Institutia Prefrectului-judetul Giurgiu si 

prin Hotararea instantei nr.192/2021 a fost respinsa actiunea Institutiei Prefectului.                                       

Dl.Barbu Marian arata ca fiind la discutia bugetului si ca vin sarbatorile pascale este necesar 

intretinerea domeniului public ,curateania in parcurile de joaca pentru copii.                                   

Dl.Preda Dumitru primar arata ca toata saptamana viitoare va fi dedicate pentru curatirea 

domeniului public,cosit iarba,toaletat pomii tuia,dat cu var,discutii cu cetatenii sa faca curat in 

fata curtilor,iar acolo unde sunt cetateni batrani,singuri si fara posibilitati va face curat primaria. 

Dl.Popescu Daniel arata ca au fost propuse sume in buget  dar solicita sa se urgenteze lucrarile la 

Gradinita Posta,la parcul de joaca,miniterenul de fotbal, vestiarul acestuia si cladirea 

administrativa unde a functionat Salina.                                                                                                  

Dl.Preda Dumitru arata ca pentru Gradinita din satul Posta a mai ramas doar finisajele si 

acoperirea cu tabla.Referitor la cladirea administrativa si terenul in suprafata de peste 14 mii mp 

comuna Buturugeni a fost in litigiu cu familia Groapa,urmeaza acum sa solicitam un cadastrist 

pentru refacerea coordonatelor conform sentintei judecatoresti.                                                              

Dl. Didae Costel arata ca este necesar ca in satul Padureni,daca am prevazut bani in buget sa se 

ia in calcul punerea de limitatoare de viteza in zona ‘tiganie” si zona “Scoala   si deasemeni sa 

fie plantati pe domeniul public arbusti tuia.                                                                                                      

Dl.Preda Dumitru primar arata ca sunt mai multe solicitari  din satul Posta,Buturugeni si 

Padureni si vom lua in calcul aceste limitatoare de viteza mai ales ca saptamana trecuta am avut 

un accident si deasemeni vom planta pe domeniul public si arbusti tuia.                                                     

Dl.  Mihai Marian arata ca trebuie reabilitata imprejmuirea miniterenului de sport din curtea 

Scolii Padureni,precum si reabilitarea drumurilor care nu au fost asfaltate.                                                                                                                                                   

Dl .Preda Dumitru primar arata ca intradevar plasele sudate mai ales cele din spatele portilor s-au 

desprins si exista un pericol foarte mare pentru copii.Aceasta imprejmuire  va fi inlocuita pentru 

asigurarea protectiei celor ce fac sport. Referitor la drumurile propuse spre asfaltare,va informez 

ca proiectul a fost depus pe PNDL si a fost respins,urmeaza  ca acesta sa fie depus la CNI dar 

pana atunci vom face reabilitarea acestora prin transport de piatra si reprofilare.                                 

Dl.Dinu Daniel arata ca trebuie sa trimitem o adresa Consiliului Judetean Giurgiu pentru 

repararea drumului judetean 412 A in zona noastra deoarece s-au format gauri foarte mari in 

asfalt exista pericol de accidente si avarierea autovehicolelor.Deasemeni solicita o informare 

referitor la proiectul de gaze.                                                                                                                                                                                   

Dl.Preda Dumitru primar arata ca vom face aceasta adresa,informeaza ca a discutat si cu 

dl.preasedinte Beianu care va analiza situatia  si va dispune masuri. Referitor la proiectul de gaze 

va informam ca avem acordul Distrigaz si exista doua variante sa depunem proiectul pe fonduri 

europene sau sa obtinem credit de catre comuna, pentru finantare .                                                        

Dl.Mircea Petre arata ca in zona “Tiganie” este necesar betonarea santurilor fiindca asa cum am 

mai discutat este o zona unde din cauza precipitatiilor apa nu se scurge si pune in pericol casele 

oamenilor.Solicita ca  elevii  de etnie roma sa fie incurajati prin acordare de burse, deasemeni 

intreaba daca in sumele din buget pentru culte sunt incluse si bisericine neoprotestante.                      

Dl. Preda  Dumitru primar arata ca va lua in calcul betonarea acelor santuri,informeaza ca in 

consiliul profesoral al scolii s-a discuta modalitatile de acordare a burselor pentru elevi iar 

referitor la sumele pentru culte nu este prevazut detaliat sume pentru fiecare biserca ci vom 



stabili impreuna ce trebuie sa facem cu aceste sume.                                                                  

Doamna Boia Gabriela  solicita detalierea sumelor  la capitolul invatamant,sanatate,iluminat 

public,baza sportiva Buturugeni,cladire unde geamurile sunt sparte.                                                                                                                                   

Doamna Patru Gena consilier compartiment financiar arata ca la capitolul invatamant sumele 

sunt pentru proiectele de investitii “Gradinita cu program prelungit si Gradinita Posta.Valorile nu 

sunt de la bugetul local,noi avem decat contributia noastra foarte mica.La capitolul sanatate 

avem sume prevazute pentru  propiectul de investitii Centru de Permnanenta si Dispensar 

uman.La iluminatul public sunt sume care vor fi platite conform facturlori transmise de Enel pe 

baza consumului citit ,in contoarele Enel.                                                                                                              

Dl.Preda Dumitru arata ca referitor la baza sportiva Buturugeni proiectul de hotarare a fost atacat 

in instanta de contecios administrativ de Institutia Prefectului la solicitarea consilierilor PNL care 

au si votat impreuna,acum solicitati sa se faca reparatii,nu va mai intelegem.                                                                             

Nemaifiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 

si este aprobat cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu Marian,Didae Costel,Dinu 

Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu Marius Daniel,Popescu Daniel si sase abtineri ale 

consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian si 

Zatreanu Nicusor.                                                                                                                               

Se trece la puncutul doi al ordinei de zi.                                                                                                     

Dl.Preda Dumitru primar  prezinta  proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe 

trimestrul I- 2021                                                                                                                                                        

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu Marian,Didae Costel,Dinu 

Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu Marius Daniel,Popescu Daniel si sase abtineri ale 

consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian si 

Zatreanu Nicusor.                                                                                                                                                                                                                                                            

Se trece la punctul trei al ordinei de zi.                                                                                           

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul  de hotarare privind transformarea unor functii 

publice vacante in functii publice de nivel inferior si de nivel superior prevazute in statul de 

functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Buturugeni. Doamna Boia Gabriela 

intreaba daca aceste posture au fost scoase la concurs.                                                                         

Dl.Stan Dumitru secretar  arata ca aceste posturi vacante au fost scoase la consurs dar nu s-au 

ocupat.                                                                                                                                              

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat  cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu Marian,Didae Costel,Dinu 

Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu Marius Daniel,Popescu Daniel si sase impotriva ale 

consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian si 

Zatreanu Nicusor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se trece la punctul patru al ordinei de zi.                                                                                                        

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul  de hotarare privind completarea hotararii nr.2 din 

28.01.2021 pentru aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru ADI Euro Apa                

Proiectele de hotarare de la punctele  4,5,6, al ordinei de zi  sunt promovate ca urmare a adresei 

Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu nr.6852/06.04.2021.                                                                                                 

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat  cu sapte voturi pentru ale consilierilor Barbu Marian,Didae Costel,Dinu 



Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu Marius Daniel,Popescu Daniel si sase impotriva ale 

consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian si 

Zatreanu Nicusor.                                                                                                                             

Se trece la punctul cinci al ordinei de zi .                                                                                                

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul  de hotarare privind completarea hotararii nr.3 din 

28.01.2021 pentru aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru ADI Management Eficient 

pentru un Judet Curat.                                                                                                                      

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate .                                                                                                                             

Se trece la punctul sase al ordinei de zi.                                                                                                            

Dl Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare privind completarea hotararii nr.4 din 

28.01.2021 pentru aprobarea Cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asiociatia pentru Dezvoltare 

Rurala Giurgiu Nord .                                                                                                                                  

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate .                                                                                                                         

Se trece la punctul sapte al ordinei de zi.                                                                                                  

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul  de hotarare privind aprobarea Documentatiei de 

Atribuire-Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activcitatii de colectare si transport a 

deseurilor  municipale in zona 3 din judetul Giurgiu si acordarea mandatului special,acordat 

expres,reprezentantului comunei Buturugeni in Adunarea generala a Asociatilor a ADI 

“Management Eficient pentru un Judet Curat”pentru aprobarea  Documentatiei de Atribuire-

Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor 

municipale in zona 3 din judetul Giurgiu .                                                                                             

Nefiind probleme dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate .                                                                                                                   

Se trece la punctul opt al ordinei de zi.                                                                                                 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare, multumeste presedintelui de sedinta 

Dinu Daniel pentru activitatea depusa ca presedinte si solicita consiliului local alegerea sa in 

continuare,solicitand totodata si propunere din partea opozitiei.                                                                                                           

Dl.Mircea Petre   arata ca daca este vorba sa supunem la vot  stim ca noi nu avem nici o 

sansa,totusi propun ca presedinte de sedinta pe doamna Boia Gabriela.                                            

Dl.Mihai Marian propune ca presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni pe domnul Puiu 

Marius Daniel.                                                                                                                                                 

Dl.Dinu Daniel presedintele de sedinta supune la vot cele doua propuneri pentru alegerea 

presedintelui de sedinta respectiv propunerea cu doamna Boia Gabriela si propunerea cu domnul 

Puiu Marius Daniel si este ales ca presedinte de sedinta  dl.Puiu Marius Daniel cu  sapte voturi 

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

Marius Daniel,Popescu Daniel si sase impotriva ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea 

Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian si Zatreanu Nicusor.                                                             

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.                                                  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.   

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                            SECRETAR GENERAL UAT, 

                        Dinu Daniel                                                            Stan Dumitru                                    


