
 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

 

 

                                                        PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 30.06.2021 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 modificarea hotararii nr.6 din 26.02.2021 privind incheierea 

conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2020                                                                                             

2.Proiect de hotarare   privind modificarea hotararii nr.10 din 26.02.2021 privind  aderarea 

unitatii administrativ teritoriale Buturugeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Consortiul Local Topoloveni”precum si pentru imputernicirea primarului localitatii sa 

semnneze actele asociatie.                                                                                                                                    

3.Proiect de hotarare  privind darea in folosinta gratuita prin punerea la dispozitia “ Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Sc Euro Apavol 

SA” a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente acestuia.                       

4.Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta persoanelor aflate in situatii de 

necesitate, datorate inundatiilor pluviale 

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

Se da cuvantul dl. Puiu  Marius 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 26.05.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                        

Se trece la primul punct al ordinei de zi.    

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare  de la punctul unu al ordinei de zi. 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare si este aprobat in unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul doi al ordinei de zi    

Nefiind probleme dl.Puiu Marius 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 

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

Gabriela. 

Se trece la punctul trei al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi.                       

Precizeaza ca UAT Buturugeni face parte din Adi Euro Apa,avand ca operator regional Sc Euro 



Apavol SA si ca este parte in „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata in aria de operare a Sc Euro Apavol SA”, proiect in care comuna Buturugeni va beneficia 

de extinderea retelei de apa in satele Buturugeni si Posta,forarea unui put,reabilitarea statiei de 

pompare si a statiei de tratare existente,deasemeni de reteaua de canalizare  menajera ,in lungime 

de circa 27 Km ,care se va deversa in statia de epurare Domnesti,judetul Ilfov si tinand cont de 

Ghidul solicitantului si faptul ca este necesar depunerea la Ministerul fondurilor Europene a 

reviziei cu nr.3 a studiului de fezabilitate, initieaza proiectul de hotarare privind punerea la 

dispozitie a terenurilor pentru constructia/extinderea si reabilitarea investitiilor aferente 

proiectului susmentionat.A fost lansat in dezbatere publica la Agentia de  Protectie a Mediului 

Giurgiu pentru emiterea acordului de mediu, cel tarziu in luna septembrie se va semna contractul 

urmand a se face achizitia publica si inceperea lucrarilor. 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare si este aprobat in unanimitate de voturi. 

Se trece la  punctul patru al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul de hotarare de la punctul patru al ordinei de zi.Arata ca 

datorita ploilor abundente, mai ales in data de 18 iunie 2021 au fost inundate curtile si locuintele 

a zece cetateni.Precizeaza ca fata de proiectul de hotarare,respectiv cererile din data de 

23.06.2021 ale celor opt cetateni respectiv Nastase Maria,Panait Dumitru,Voicu Aurica,Florea 

Gheorghe,Serban Gheorghe,Iordan Darius Georgian,Tanase Viorel,Moldoveanu Virginia,care au 

solicitat ajutor,mai au fost doua cazuri in aceias situatie  dar cetatenii au facut cereri dupa 

initierea proiectului de hotarare respectiv in data de 25.06.2021  a cetatenilor Nita Marian si 

Dumitru Ion.Toate aceste zece cazuri sunt supuse dezbaterii in sedinta de consiliu local de 

astazi.Precizeaza deasemeni ca sumele vor fi suportate din bugetul local aprobat cu aceasta 

detinatie iar cuantumul ajutorului propus este de 500 lei. 

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca trebuie sa gandim in viitor,sa facem un dig,un sant acolo unde este 

nevoie sa nu se mai repete aceste inundatii.Pentru acesti cetateni este foarte bine un ajutor din 

partea noastra. 

Dl.Preda Dumitrtu primar arata ca in luna iulie cand vom modifica bugetul vom prevedea bani 

pentru constructia unor santuri de scurgerea a apelor exact acolo unde sau produs aceste 

inundatii,este vorba de zona „teren fotbal Padureni”,zona „tiganie” si zona Posta unde se va 

construi un sant de scurgere a apelor prin curtea cetateanului Iacob Nelu,curte care este mai joasa 

decat celelate gospodarii din satul Posta si toate apele pluviale se strang in gradina acestui 

cetatean,,casa sa fiind inundata in permanenta. 

Dl.Popescu Daniel arata ca exact in dreptul locuintei lui Popescu Daniel trebuie sa se faca o 

subtraversare a Strazii Bradului astfel canalul ce se va construi sa prea si apele pluviale din 

cealalta parte a drumului. 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare si cu cele doua cazuri propuse si este aprobat in unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte probleme dl.Puiu Marius Daniel declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                         SECRETAR GENERAL UAT, 

                      Puiu Marius Daniel                                                Stan Dumitru                                                                                           


