PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 octombrie 2021 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Buturugeni
unde participa 13 consilieri din care 11 cu prezenta fizica si 2 prin mijloace electronice respectiv
Oprea Marian si Mircea Petre aflati in izolare la domiciliu(Covid 19, din totalul de 13.
Dl.Preda Dumitru primar deschide sedinta si propune urmatoarea ordine de zi :
1.Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor de necesitate,a situatiilor deosebite,in care se
afla familiile sau persoanele care locuiesc pe raza comunei Buturugeni,care justifica acordarea
ajutoarelor de urgenta,precum si procedura si conditiile de acordare a acestora,in conformitate cu
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare
2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Buturugeni, nr. 27 din
30.06.2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenta persoanelor aflate in situatii de necesitate
datorate inundatiilor pluviale , nr. 30 din 30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta
numitei Serban Ioana pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare ale lui
Patrascu Dumitru si nr.38 din 19.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului
Zamfir Nicusor pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare ale lui Zamfir Ion
3.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni pe
2021
5.Proiect de hotarare privind stabilirea functiei publice de conducere specifica de secretar
general al comunei Buturugeni prin transformarea functiei publice de conducere generala de
secretar al comunei Buturugeni,precum si stabilirea functiei specifica de consilier achizitii
publice din cadrul compartimentului financiar si achizitii publice prin transformarea functiei
publice generala de consilier din cadrul aceluias compartiment,din aparatul de specialitate al
primarului comunei Buturugeni
6.Proiect de hotarare privind declararea terenului extravilan in suprafata de 2000 mp,de uz si
interes public local destinat statiei de tratare si epurare ape uzate si introducerea acestuia in
domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
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 suplimentarea
ordinei de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare
-Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si principali indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “reabilitare Troita comuna Buturugeni,sat
padureni,judetul Giurgiu.
-Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si devizului general estimativ al
obiectivului de investitie “Infiintare sistem de canalizare menajera in satele Padureni si Podu
Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.
-Proiect de hotarare privind actualizarea bugetului proiectului “Construire si dotare Gradinita cu
program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” si a cheltuielilor legate de acesta.
-Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru plata unor
cheltuieli
Dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot propunerea suplimentarii ordini de zi facuta
de domnul primar si este aprobata 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.
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 28.09.2021 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.
Doamna Boia Gabriela intreaba cine stabileste sumele pentru acordarea ajutoarelor de urgenta
primarul sau Consiliul Local.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca sumele pentru situatii deosebite sunt stabilite inca de la
aprobarea bugetului local,de catre Consiliul local,iar acordarea ajutoarelor pentru situatii
deosebile se dau prin dispozitie a primarului conform Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat.
Nemaifiind alte probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare de la punctul 1 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.Petre Florin 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.
Nefiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta 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,Popescu Daniel si sase voturi abtinere 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.
Nefiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta 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,Popescu Daniel si sase voturi abtinere 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 de la punctul cinci 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 sase al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta propiectul de hotarare de la punctul sase 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 sapte al ordinei de zi.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare si solicita sa se faca propuneri pentru
alegerea noului presedinte de sedinta,care va conduce sedintele Consiliului local incepoand cu
luna noiembrie.
Domnul Puiu Marius propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni pe dl.Popescu
Daniel
Nemaifiind alte propuneri dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare, de la punctul sapte al ordinei de zi,cu propunerea facuta 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 abtinere ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea
Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian,Zatreanu Nicusor.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta -Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice si principali indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “reabilitare
Troita comuna Buturugeni,sat Padureni,judetul Giurgiu.
Dl.Zatreanu Nicusor arata ca pentru urmatoarele proiecte propuse la ordinea de zi va vota,
impreuna cu tot grupul consilierilor impotriva acestor proiecte. Deasemeni intreaba daca este
normal sa se construiasca troita si apoi sa se aprobe bugetul?
Doamna Boia Gabriela intreaba referitor la proiectul de hotarare prezentat “vi se pare ca este
bine sa se reabiliteze troita si sa nu se procure centrale termice la scoli pentru asigurarea caldurii
necesare elevilor”.Precizeaza ca aceste scoli au fost proiectate pentru centrale pe lemne iar la
Scola Padureni nu a ajuns nici o centrala,pe lemne.
Dl.Preda Dumitru primar arata ca sunt fonduri atat pentru reabilitare Troita care reprezinta un
monument important in viata comunitatii si cetatenii satului au cerut acest lucru,dar sunt bani si
pentru eficientizarea energetica a scolilor .Desi Scoala Buturugeni a fost proiectata pentru
centrala cu lemne s-a schimat solutia tehnica fiindca aceasta centrala nu facea fata.Inca de la
darea in functiune a scolilor s-au asigurat centralele cele mai eficiente la acea perioada ,respectiv
centrale pulsatorii pe gaz procurate din Franta. Aceste centrale una la Scoala Padureni si doua la
Scoala Buturugeni,trebuiesc suplimentate cu cate o centrala la fiecare scoala pentru a asigura un
confort sporit de caldura elevilor.Problema este faptul ca ,firma de la care le-am procurat nu au
fonduri necesare de a le importa din Franta ,aceasta solicitand in avans bani pentru aceste
centrale,ceia ce noi nu putem sa acordam in totalitate acesti bani,fiindca legea nu ne
permite,tutusi speram sa gasim solutii.
Nemaifiind alte probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare si 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.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta -Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si
devizului general estimativ al obiectivului de investitie “Infiintare sistem de canalizare menajera
in satele Padureni si Podu Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.
Nemaifiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
si 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.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta -Proiect de hotarare privind actualizarea bugetului proiectului
“Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” si a
cheltuielilor legate de acesta.
Nemaifiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
si 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.
Dl.Preda Dumitru primar prezinta -Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al
bugetului local pentru plata unor cheltuieli
Nemaifiind probleme dl.Petre Florin presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
si 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 inschise lucrarile sedintei de astazi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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