PROCES VERBAL
Incheiat astazi 23 decembrie 2021 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Buturugeni,unde
participa 12 consilieri cu prezenta fizica si un consilier dl.Barbu Marian prin mijloace electronice
din totalul de 13 consilieri.
Dl.Preda Dumitru primar,deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni pe
2021
2.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
3,Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2021
4.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri care sa faca parte din comisia de
evaluare a performantelor individuale ale secretarului general UAT
5.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri banesti privind procurarea cadourilor de
Craciun,copiilor presecolari si scolari din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu in anul 2021
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 22.11.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru cu specificatia ca
doamna Boia Gabriela solicita sa se consemneze in procesul verbal si afirmatia facuta in sedinta
anterioara “acea grupa de la Gradinita Porsta a functionat pentru ca educatoare era fata domnului
primar Puiu Ana Maria Patricia”.
Deasemeni dl.Stan Dumitru prezinta Ordinul Prefectului nr. 418 din 06.12.2021 privind
constatarea incetarii de drept,inainte de termen,a mandatului de primar al comunei
Buturugeni,judetul Giurgiu,al dl.Preda Dumitru inregistrat la Primaria Comunei Buturugeni cu
nr.6400 din 08.12.2021,ora 15,45. Prezinta deasemeni si Certificatul eliberat de Tribunalul
Giurgiu in data de 16.12.2021 in Dosarul nr.1886/122/2021 prin care se dispune suspendarea
executarii actului administrativ reprezentat de Ordinul Prefectului,judetul Giurgiu
nr.418/06.12.2021.,pana la solutionarea actiunii in anulare,de catre instanta de fond.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca intradevar a facut o greseala in anul 2014 a semnat doua
contracte dar nu a fot incompatibilitate ci a fost un conflict de interese.Conflictul de interese nu
trebuia sa se ajunga in instanta,Asa cum a-ti vazut Tribunalul a admis cererea mea si a
suspendat acel ordin.Doresc sa va spun ca este urat din partea unora sa vorbeasca fara sa fie in
cunostinta de cauza si ca s-au bucurat. Nu este bine sa te bucuri de necazul altuia,eu nu am facut
acest lucru cand uni dintre dumneavoastra au gresit,in primul rand va spun ca sunt om si sunt
alaturi de oameni.
Inainte de a trece la primul punct al ordinei de zi dl.Dinu Daniel solicita sa se tina un moment de
reculegere pentru eroii revolutiei.
Se trece la primul punct al ordinei de zi
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare si da cuvantul doamnei Patru Gena
consilier compartiment financiar sa prezinte cifrele de buget rectificate.
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 doi al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare precizand ca sunt aceleasi impozite si
taxe ca anul trecut.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la puncul trei al ordinei de zi
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe
trimestrul IV 2021.
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 patru al ordinei de zi
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea a doi consilieri care
sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general UAT
si solicita sa se faca propuneri.
Dl. Popescu Daniel propune ca sa faca parte din comisie urmatorii consilieri Mihai Marian si
Dinu Daniel.
Nefiind probleme se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerile facute si este aprobat in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare privind privind alocarea de fonduri
banesti privind procurarea cadourilor de Craciun,copiilor presecolari si scolari din comuna
Buturugeni,judetul Giurgiu in anul 2021,precizand ca este aceias suma care a fost alocata si anul
trecut.
Nefiind probleme dl.Popescu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si
este aprobat in unanimitate de voturi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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