PROCES VERBAL
Incheiat astazi 8 noiembrie 2021 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local Buturugeni unde participa 13
consilieri din care 12 cu prezenta fizica si 1 prin mijloace electyronice respective Oprea Marian aflat in izolare la
domiciliu(Covid 19), totalul de 13.
Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si devizului general estimativ al obiectivului de
investitie“ Modernizare drumuri comunale in comuna Buturugeni,satele Buturugeni,Posta,Padureni,lungime 3,647
Km,judetul Giurgiu ”
2.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si devizului general estimativ al obiectivului de
investitie“ Modernizare drumuri comunale in comuna Buturugeni,satele Buturugeni,Posta,Padureni,lungime 7,263
Km,judetul Giurgiu ”
3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si principali indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitiei “Parapet frontispiciu,Scoala Padureni,comuna Buturugeni,sat Padureni,judetul
Giurgiu”
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi.
Dl. Popescu 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
28.10.2021 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 presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la punctul unu al
ordinei de zi si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinei de zi
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare da la punctul doi al ordinei de zi
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi
Dl.Zatreanu Nicusor intreaba de ce trebuie sa incepem constructia si apoi sa se aprobe.
Doamna Boia Gabriela intreaba “vi se pare normal ca un simplu perete costa doua zeci mii lei iar noi nu avem
centrale la scoli si facem troite si parapet.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca asa cum sunt frontispiciile la Scola Buturugeni si Primarie asa au dorit si cetatenii
satului Padureni sa facem si la Scola Padureni,sa nu existe diferente iar lucrarile vor fi facute concomitant sa nu
intram in iarna, sa nu mai putem sa le facem .Asa cum am spus si in sedinta trecuta sunt fonduri aprobate si de dvs
in buget si pentru pentru aceste investitii dar si pentru eficientizarea energetica a scolilor.
Dl.Mircea Petre arata ca daca pana acum a fost o exceptie nu trebuie sa facem o regula din inceperea constructiilor.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la punctul trei al
ordinei de zi si este aprobat cu 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 voturi impotriva ale
consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.
Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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