PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 septembrie 2021 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Buturugeni
unde participa 13 consilieri din totalul de 13, din care 10 consilieri cu prezenta fizica si 3
consilieri respectiv dl.Niculae Ion,Nastase Ionut Daniel si Petre Florin 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.Probleme diverse

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 23.08.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare si da cuvantul doamnei Patru Gena
consilier compartiment financiar sa prezinte cifrele de buget rectificat.
Nefiind probleme se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2021 si este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinei de zi-probleme diverse.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca s-a incheiat cu ANCPI un contract pentru a se face cadastre
gratuite pentru teren extravilan,circa 1600 de cadastre.
Deasemeni da citire adresei Centrului de Permanenta Buturugeni –medic coordonator Dr.Soare
Lucia Magdalena prin care solicita sprijin pentru achizitionare de materiale sanitare si
medicamente, in suma de 1000 lei pentru medicina de urgenta din cadrul centrului,precizand ca a
crescut incidenta cazurilor de Sars-Cov 2 si cele de raceala si gripa.
Dl.Zatreanu Nicusor intreaba in ce tarlale se va face cadastru si deasemeni precizeaza ca este de
acord cu suma de 1000 lei pentru procurarea materialelor sanitare si medicamentelor pentru
medicina de urgenta din cadrul Centrului de permanenta Buturugeni.
Dl.Puiu Marius arata ca in centru satului Buturugeni la poarta cetateanului Gherghe Mihalea
exista statia de autobuz construita acum un an iar cea veche din fier care prezinta pericol,fiind
aplecata spre casa cetateanului respectiv ,trebuie predata la fier vechi iar cu banii rezultati sa
cumparam o masina de spalat ,pentru cluburile sportive,pentru a spala echipamentul jucatorilor.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca intradevar aceasta problema trebuie rezolvata si vom gasi o
solutie in acest sens.
Deasemeni precizeaza ca in cel mai scurt timp vom face cadastre la toate terenurile intravilane
proprietatea comunei,pentru a fi date tinerilor pentru constructie de locuinte.
Dl.Mircea Petre supune atentiei doua probleme precizand:
In data de 13.09.2021 s-a efectuat la Scola Padureni deschiderea noului an de invatamant.
dl.director Stoica pecizand ca sunt invitati toti reprezentantii cultelor a spus o minciuna, fiindca
in ceia ce ma priveste, desi eu ma aflam la deschidere nu am fost invitat,mi se pare o
discriminare.
A doua problema ,ma adresez domnului primar si viceprimar care au promis ca va igieniza zona
“tiganie” , se implinesc circa 3 luni si nu s-a rezolvat.

Dl.Preda Dumitru primar,intreaba daca dl.consilier a mai fost in zona tiganie,fiindca s-a inceput
activitatea si o vom continua,este necesar si de un utilaj mai greu,pentru a rezolva situatia.
Dl. Zatreanu Nicusor arata ca nu s-au pietruit iesirile de la capatul drumurilor asfaltate, in camp
spre terenurile extravilane.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca este necesar inchirierea unui autogreder pentru reprofilare,
precizand ca am procurat deja piatra necesara acestei activitati.
Doamna Boia Gabriela arata ca s-a promis ca se va rezolva cu centrala termica pentru a asigura
caldura in scoli.Deasemeni precizeaza ca fosta gradinita are probleme cu iluminatul electric.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca prin rectificarea de astazi toti bani conform adresei ANAF au
fost prinsi in buget pentru procurarea centralelor termice,vom cauta o noua solutie pentru
separarea circuitelor la Scoala Buturugeni si Primarie.In ceia ce priveste iluminatul fostei
gradinite dl.director trebuie sa ia legatura cu o firma si sa rezolve situatia.
Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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