
                                                                      PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 23.o8.2021 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Buturugeni,unde participa 

un numar de l3 consilieri dintre care 10 cu prezenta fizica si 3 consilieri,respectiv Popescu 

Daniel,,Mircea Petre si Nastase Ionut Daniel prin mijloace electronice. 

Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Buturugeni pe anul 2021 

2.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri de la bugetul local, pentru finantarea Clubului 

Sportiv Buturugeni,aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a organigramei acestuia. 

3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri de la bugetul local, pentru finantarea Clubului 

Sportiv Padureni,aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a organigramei acestuia. 

Dl.Preda Dumitru primar anunta ca la sedinta noastra participa delegatul satesc al satului Podu 

Ilfovatului  Cojocaru Andreea. 

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

Dl. Petre Florin 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 19.08.2021 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.Petre Florin 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 

precizand faptul ca, aceasta situatie este necesara  a fi aprobata  in sedinta extraordinara deoarece 

termenul este foarte scurt pana la inceperea competitiei pe data de 05.09.2021 fiindca mai sunt 

etape pregatitoare dupa aprobare,respectiv,efectuarea vizei medicale si inscrierea acesteia pe 

carnetele de legitimare,deasemeni a acordarii vizei de catre Asociatia Judeteana de Fotbal 

Giurgiu si inscrierea  pe aceste carnete de legitimare,vize,fara de care nu va putea incepe 

competitia,atat pentru Clubul Sportiv Buturugeni cat si pentru Clubul Sportiv Padureni. 

Nefiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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. 

Nefiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si 

este aprobat in unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucraril;e sedintei de astazi. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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