PROCES VERBAL
Incheiat astazi 22 noiembrie 2021 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local
Buturugeni,unde participa un numar de 13 consilieri,din care 12 cu prezenta fizica si 1 prin
mijloace electronice , respectiv dl.Mircea Petre fiind la spital pentru analize medicale.
Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si propune urmatoare ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor contracte de servicii juridice,consultanta
si asistenta juridica pentru apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni,a comunei
Buturugeni si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul
Giurgiu
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice privind demolarea
cladirii grup sanitar(toaleta Wc/magazie) din curtea scolii gimnaziale nr.2 Padureni
3.Proiect de hotarare privind darea in administrare SC Euro Apavol SA -operator regional,a
bunurilor aferente investiției „Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni și Podu
Ilfovățului, comuna Buturugeni, județul Giurgiu” în baza Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 201/22.02.2013
4.Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica si actualizarea devizului
general pentru „rest de executat” al oriectivului de investitie „Modernizare Gradinita,sat
Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni pe
2021
6.Proiect de hotarare privind actualizarea bugetului proiectului „Construire si dotare Grădinița cu
program prelungit în comuna Buturugeni, judetul Giurgiu” și a cheltuielilor legate de acesta
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Dumitru primar in conformitate cu prevederile art.135,aliniatul 8 din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,propune inscrierea pe
ordinea de zi a sedintei a doua puncte respectiv: 1- Situatia de incompatibilitate a dl.primar Preda
Dumitru: 2- Aducerea la cunostinta a Consiliului Local si a departamentelor subordinate acestuia
cu privire la solutia dispusa definitiv in Dosarul nr.964/122/2018 de catre Inalta Curte de Casatie
si Justitie prin Decizia Civila nr.4925/2021 la data de 21.10.2021,ca urmare a cererii doamnei
Boia Gabriela consilier local si inregistrata cu nr.6074 din 22.11.2021
Dl.Dinu Daniel arata ca nu este de acord cu acesta propunere si va vota impotriva inscrierii pe
ordinea de zi.
Dl.Popescu Daniel presedintele de sedinta supune la vot propunerea inscrierii pe ordinea de zi
facuta de domnul primar si este votata cu sapte voturi impotriva ale consilierilor Barbu
Marian,Didae Costel,Dinu Daniel,Mihai Marian,Petre Florin,Puiu Marius Daniel,Popescu Daniel
si sase voturi pentru ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae
Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor,propunerea fiind respinsa.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca dupa epuizarea ordinei de zi va face precizari cu privire la
situatia de conflict de interese.
Dl. Popescu Daniel presedintele de sedinta 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 12.11.2021 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 primul punct al ordinei de zi.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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 si Popescu Daniel si sase voturi impotriva ale consilierilor Boia
Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.
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.
Dl.Zatreanu Nicusor arata ca va fi de acord cu demolarea daca este facuta cu utilajele Primariei.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca acesata demolare a grupului sanitar din curtea scolii Padureni
se va face cu o firma prin programul de achizitii publice de pe S.i.c.a.p. fiindca nimeni nu poate
sa isi asume riscuri.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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 si Popescu Daniel si sase voturi impotriva ale consilierilor Boia
Gabriela,Mircea Petre, Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.
Se trece la punctul trei al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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 si Popescu Daniel si sase voturi impotriva ale consilierilor Boia
Gabriela,Mircea Petre,,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.
Se trece la punctul patru al ordinei de zi
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul patru al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca situatia la Gradinita Posta este aceia ca firma care a castigat
licitatia a inceput constructia dar nu a mai terminat lucrarile,deoarece s-a aflat in insolventa si a
fost si radiata de la Registrul comertului. Am facut raport de expertiza tehnica sa stim stadiul in
care ne aflam,s-a discutat la Ministerul Dezvoltarii,s-a actualizat devizul general al investitiei si
devizul pentru rest de executat dupa care se va scoate la licitatie pentru continuarea lucrarilor.
Dl.Oprea Marian arata ca daca nu sunt inscrisi copii la Gradinita Posta, de ce sa construim?
Dl.Preda Dumitru primar arata ca in satul Posta sunt sase familii si sunt circa 20 copii.Arata ca
toate scolile sunt constructii moderne,constructii noi si reabilitate,acesta scoala din Posta a mai
ramas de a fi reabilitata si poate era ,daca firma nu era radiata,cum lucarile sunt incepute si la
solicitarea cetatenilor de a termina lucrarile pentru ca acesta Gradinita sa functioneze si in acest
sat este necesar continuarea acestor lucrari.
Doamna Boia Gabriela arata ca se cunoaste bine situatia,nu sunt copii pentru o grupa si pentru a
functiona.Aceasta a functionat mai multi ani,grupa fiind completata cu copii din satul Padureni.
Arata ca nu este un obiectiv prioritar acum.
Nemaifiind alte probleme dl.Popescu Daniel 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 si Popescu Daniel si sase voturi impotriva ale
consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea
Marian,Zatreanu Nicusor.

Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul de hotarare si invita pe doamna Patru Gena, consilier
compartiment financiar sa prezinte cifrele de buget rectificat.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul sase al ordinei de zi
Dl.Zatreanu Nicusor intreaba de ce nu s-au prevazut aceste fonduri de la inceput si trebuie sa
actualizam noi prin hotarare.
Doamna Patru Gena arata ca acest proiect este finantat din fonduri europene nerambursabileFEDR prin POR,Axa 10-Contract de finantare nr.4458/21.06.2019.Tinand cont si de contractul
de lucrari nrt.2802/14.0-6.2021,precum si de actele aditionale nr.1 din 14.05,2021 si nr.2 din
14.05.2021,analizand Ordinul nr.1336/21.09.2021 privind aprobarea metodologiei in vederea
punerii in aplicare a OG nr.15/2021 este necesar actualizarea bugetului proiectului Construire
si dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Buturugeni, judetul Giurgiu” și a
cheltuielilor legate de acesta,prin hotarare de consiliu local.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta cererea doamnei Boia Gabriela si arata ca a fost un conflict de
interese, iar Institutia Prefectului,va lua masurile ce se impun.
Dl.Stan Dumitru secretar general u.a.t., da citire art. 160 al.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare si arata ca astazi va depune la Institutia
Prefectului adresa privind emiterea Ordinului Prefectului pentru a lua masurile ce se impun.
Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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