
                                                        PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 30.07.2021 in cadrul sedintei Consiliului Local Buturugeni,unde participa un 

numar de 13 consilieri din totalul de 13.                                                                                                          

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

1.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2021 

2.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.15 din 22.04.2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buturugeni pe anul 2021,precum si estimarile pe 

anii 2022-2024 

3.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Serban Ioana pentru 

acoperirea  unei parti din cheltuielile de inmormantare a lui Patrascu Dumitru 

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

Buturugeni pe anul 2021 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumul burselor pentru anul scolar 2020-

2021 pentru elevii din  unitatile de invatamant preuniversitar 

6.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

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

Se da cuvantul dl. Puiu  Marius 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 30.06.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru.                                        

Se trece la primul punct al ordinei de zi.    

Dl.Preda Dumitru primar anunta ca la sedinta noastra participa doamna Patru Gena consilier 

compartiment financiar.Deasemeni prezinta  pe domnisoara  Cojocaru Andreea delegatul satesc a 

locuitorilor din satul Podu Ilfovatului, aleasa in adunarea cetateneasca a locuitorilor acestui sat in 

data de 24 iulie 2021 

Prezinta proiectul de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2021. 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius 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 pentru modificarea hotararii nr.15 din 

22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buturugeni pe anul 

2021 si estimari pe anii 2022-2024 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius Daniel 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 privind acordarea unui ajutor de urgenta 

numitei Serban Ioana pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare a lui Patrascu 

Dumitru,in suma de 800 lei.Arata ca este vorba de o familie nevoiasa,fara posibilitati materiale, i 

se spune ca porecla “ a lui Belu” si nu are posibilitati materiale suficiente. 

Dl.Zatreanu Nicusor prezinta o cerere a dl Zamfir Nicusor prin care solicita un ajutor de urgenta  

pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare a tatalui sau Zamfir Ion. 

Dl.Preda Dumitru  primar arata ca se va inregistra si va fi analizata. 

Nemaifiind probleme dl.Puiu Marius 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 si da cuvantul doamnei Patru Gena care 

prezinta cifrele de buget rectificate. 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare 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 aprobarea numarului si 

cuantumul burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021,deasemeni da citire adresei nr 640 din 

26.07.2021 a Scolii general Buturugeni in care se precizeaza ca in Consiliul de administratie al 

scolii s-a aprobat acordarea a 30 burse in cuantum de loo lei/bursa, in ordinea descrescatoare a 

mediilor generale. 

Doamna Boia Gabriela arata ca este un lucru foarte bun acordarea de burse de merit,ii va motiva 

atat pe elevi cat si pe parinti.Trebuie sa ne gandim sa acordam si burse sociale,deasemeni sa ne 

gandim a rezolva si problema incalzirii scolilor. 

Dl.Preda Dumitru arata ca in ceea ce priveste rezolvarea incalzirii scolilor este foarte bine pusa 

problema deoarece trebuie sa suplimentam ca inca doua centrale,una la scoala Buturugeni si una 

la scoala Padureni,astfel incat sa faca fata pe perioada iernii, incalzirea in scoli. Referitor la 

bursele sociale consider ca trebuiesc stabilite anumite criterii,ca atlfel sunt foarte multe persoane 

care se vor incadra si vom crea nemultumiri sociale. 

Dl.Mircea Petre arata ca pe langa faptul ca este consilier,reprezinta si etnia roma si trebuie 

cumva sa gandim si stabilirea unor criterii astfel incat sa beneficieze si elevii de etnie roma de 

burse de merit sau burse sociale, criterii cum ar fi ,daca se acorda pentru ceilalti elevi ,  la media 

de 9,80 ,pentru elevii romi sa se acorde  de la 9,60. Va spun acest lucru deoarece sunt elevi de 

etnie roma care au media de 9,60 si raman acasa,fiindca parintii nu au posibilitati materiale sa ii 

trimita mai departe la liceu. 

Dl.Nastase Ionut Daniel propune ca in loc de bursele sociale, sa oferim rechizite scolare. 

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca nu putem sa impacam pe toata lumea,sa stabilim criterii mai aspre. 



Dl.Preda Dumitru arata ca la urmatoarea sedinta va informa Consiliul local cu suma  disponibila 

din bugetul local ce se va putea  acorda pentru bursele sociale. 

Nefiind probleme dl.Puiu Marius Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare si este aprobat in unanimitate de voturi. 

Dl.Popescu Daniel  solicita  sa se ia masuri in ceia ce priveste parcul din satul Posta,trebuie 

intretinut,tuns iarba,facut curatenie si deasemeni la terenul sintetic si la vestiar.Deasemeni 

intreaba daca avem bani in buget pentru refacerea santurilor si canalelor de scurgere a apelor 

pluviale pentru evitarea inundatiilor in curtile oamenilor.Face precizare ca reabilitarea si 

decolmatarea santurilor de care am vorbit si in sedinta consiliului local  de luna trecuta este o 

lucrare ce trebuie executata in regim de urgenta deoarece dupa aceasta canicula ne putem trezi cu 

furtuni violente de scurta durata,vedeti ce este in tara si altfel vor fi afectati aceiasi cetateni care 

pe buna dreptate vor zice ca noi decat vorbim fara sa facem ceva.Nu cred ca vreun consilier este 

impotriva sa executam aceste lucrari imediat, vom fi cu totii de acord,este o situatie de urgenta. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca se face permanet curatenie,se tunde iarba in parcul de la 

Posta.La terenul sintetic s-a schimbat plasele rupte care reprezentau pericol pentru copii si s-a 

montat si plase de protectie.In ceia ce priveste continuarea lucrarilor la vestiarul terenului acestea 

nu au continuat fiindca hotararea este suspendata fiind atacata la instanta, de catre 

Prefectura,vom avea termen in data de 14 septembrie 2021. 

In ceia ce privesc inundatiile  in curtile si casele cetatenilor pentru care am acordat si 

despagubiri,vom executa  lucrari de reabilitare/refacere//decolmatare a santurilor si deasemeni 

introducerea unei tevi de scurgere cu trei camine de vizitare  pentru preluarea apelor 

pluviale,prin curtea cetateanului Iacob Nelu,unde este situat terenul cel mai jos si care si-a dat 

acordul verbal,urmand a merge la Notariat pentru un acord scris. Asa cum a precizat domnul 

consilier din satul Posta dl.Popescu Daniel,precum si dl.Zatreanu Nicusor in sedinta tecuta sa 

gandim in viitor, trebuie sa refacem santurile acolo unde este necesar,sa nu se mai repete aceste 

inundatii..Intreband consilierii de necesitatea  executarii in regim de urgenta a acestor lucari, 

acestia sunt de abcord.Deasemeni  vom solicita  Consiliului Judetean Giurgiu decolmatarea sau 

refacerea subtraversarii,de pe DJ 412 A,in zona ceteteanului Popescu Daniel din satul 

Posta,deoarece apele pluviale se acumuleaza si la aceasta subtraversare si risca sa inunde curtile 

cetatenilor. 

Dl.Dinu Daniel intreaba daca s-a prins bani in buget pentru actualizare studiu de fezabilitate 

pentru gaze.Deasemeni intreaba situatia colectarii gunoiului, s-a schimbat ziua de colecatre,este 

sambata. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca avem bani pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru 

gaze ,acesta este in lucru si in urmatoarea sedinta vom actualiza  prin hotarare acest studiu si 

principali indicatori tehnico-economici,dupa care il vom scoate la licitatie pentru a stabili 

concesionarul. 

In ceia ce priveste colectarea gunoiului este adevarat colectarea fiind in ziua de sambata,dar 

avem si o mare problema in sensul ca se colectaeza o cantitate de gunoi mai mare decat cea 

preconizata si stabilita de noi pentru care cetatenii plateau fiecare sase lei de persoana.Din 



cantitatile preluate din facturile pe un an de zile rezulta  ca aceasta suma de sase lei de persoana 

nu acopera plata integrala a facturilor,fiind restanti la firma de salubrizare.Este necesar ca sa se 

mareasca pretul,asa cu rezulta din facturile pe  douasprezece luni,un pret corect este de 8,5 lei de 

persoana,mai ales ca in ultima perioada s-au marit toate preturile la carburanti ,noi suntem 

singura comuna cu un pret asa mic.La urmatoarea sedinta vom face un proiect de hotarare in 

acest sens. 

Dl.Mircea Petre arata ca este necesar si refacerea canalului de scurgere a apelor pluviale ce trece 

prin zona “tiganie” Padureni 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca acel canal permanent a fost ingrijit,fiind foarte 

important,fiindca la fiecare ploaie  daca nu este curatat provoaca inundatii in curtile si casele 

oamenilor din acea zona.Trebuie sa va spun ca este necesar o discutie cu toti cetatenii din acea 

zona, deoarece am gasit canalul astupat cu gunoaie,caini morti,resturi vegetale. 

Dl.Mihai Marian arata ca este necesar ca la toate drumurile asfaltate ce ies in camp sa punem o 

portiune de piatra,nisip,balast,pentru ca cei ce intra pe asfalt sa nu vina cu noroi sa il 

murdareasca.Deasemeni arata ca trebuie sa continuam  reabilitarea iluminatului public  ,exista o 

strada in satul Padureni si o alta strada in satul Podu Ilfovatului. 

Dl.Preda Dumitru primar  arata ca a reabilitat iluminatul public la nivelul comunei prin 

schimbarera lampilor care datorita precipitatilor s-au defectat.Este adevarat ca mai avem cele 

doua strazi pe care le vom reabilita in cel mai scurt timp. 

Dl.Puiu Marius Daniel arata ca trebuie sa acordam o imporanta deosebita terenului de fotbal din 

Buturugeni,deoarece tinerii din comuna s-au decis sa se inscrie in campionatul judetean,iar acest 

teren este necosit,cu boscheti pe el,la cladirea neterminata este gunoi,este neingrijita.Terenul 

daca va fi cosit trebuie sa il udam,sa facem un sistem de irigare,pentru ca iarba sa nu se usuce. 

Dl.Preda Dumitru primar arata ca la Padureni avem o baza sportiva buna,dar la Buturugeni daca 

nu a fost echipa de fotbal este un dezastru,astazi am format o comisie ne-am deplasat la acest 

teren si trebuie sa va spun ca necesita o curatenie totala,intradevar sunt boscheti ,iarba foarte 

mare,necosita,plase de la imprejmuire rupte,stalpii de sustinere plase la porti distrusi disparuti,la 

cladire sunt geamuri sparte usi distruse,termopane rupte.Am avut camera de luat vederi doar in 

fata cladirii,trebuie sa montam inca doua camere si in spatele cladiri.Pentru inceput vom contacta 

o firma pentru a face curatenie  si a face functional terenul de fotbal,astfel incat sa  se desfasoare 

activitate sportiva si  pe acest teren.                                                                                                       

Dl.Zatreanu Nicosor arata ca aceste camere trebuiau puse de la inceput. 

Se trece la punctul sase al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelelui de 

sedinta, care va conduce sedintele Consiliului Local incepand cu luna august si roaga sa se faca 

propuneri. 

Dl.Puiu Marius Daniel  propune ca presedinte de sedinta pe dl.Petre Florin. 

Dl.Zatreanu Nicusor arata ca noi cei din grupul nostru nu vom face nici o propunere,ne abtinem 

si sa decideti dumneavoastra ceilalti. 



Dl.Preda Dumitru primar arata ca inca de la inceputul constituirii consiliului local s-a plecat cu 

stangul,cu nervozitate,cu ranchiuna,este primul consiliu local cand au aparut discutii .Am cautat 

un echilibru din partea dvs. sa ajungem la un consens pentru binele comunitatii,trebuie “sa avem 

frica de Dumnnezeu”noi am fost alesi pentru a face bine comunitatii noastre.Credeti ca a-ti facut 

bine cand a-ti reclamat la Institutia Prefectului si ne-au fost atacate sase hotarari ,printre cele mai 

importante, 

Dl.Mircea Petre arata ca este prima sedinta care se desfasoara in conditii normale,vinovatia este 

impartita,am auzit de la primar o vorba”sa avem frica de Dumnezeu” fiindca suntem alesi pentru 

a face cat mai bine comunitatii,o vorba de care sa tinem seama .Multumeste si presedintelui de 

sedinta ca a tinut o ordine corecta. 

Nemaifiind probleme dl.Puiu Marius Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare cu propunerea in persoana dl.Petre Florin pentru a fi ales ca presedinte de sedinta care 

sa conduca sedintele consiliului local incepand cu luna august,  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 abtineri ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea 

Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea Marian si Zatreanu Nicusor. 

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

        

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   SECRETAR GENERAL UAT, 

                 Puiu Marius Daniel                                                          Stan Dumitru 

 

 


