
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

 

                                                            PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 30 martie 2022 in sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni,unde participa 

un numar de 13 consilieri cu prezenta fizica , din totalul de 13. 

Dl.Preda Dumitru primar  arata ca a fost propus la ordinea de zi proiectele : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria 

de operare Euro Apavol SA, 

2. Proiectul de hotarare   privind aprobarea cofinanțării " Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol SA" 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de 

concesionare si a documentatiei de atribuire in vederea demararii procedurii de concesionare a 

serviciului de  utilitate publica de distributie a gazelor naturale in satele 

Buturugeni,Padureni,Posta si Podu Ilfovatului apartinatoare comunei Buturugeni din judetul 

Giurgiu 

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea Principalilor indicatori tehnico-economici in vederea 

concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele Buturugeni, 

Padureni,Posta si Podu Ilfovatului, aparținătoare comunei Buturugeni, județul Giurgiu 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a serviciului de 

utilitate publica de distributie a gazelor naturale in satele Buturugeni,Padureni,Posta si Podu 

Ilfovatului apartinatoare Comunei Buturugeni din judetul Giurgiu 

6.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul 

procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în 

satele Buturugeni,Padureni,Posta si Podu Ilfovatului aparținătoare comunei Buturugeni, județul 

Giurgiu 

7.Raportul primarului privind starea economica,sociala si de mediu a comunei Buturugeni. 

8.Raportul anul de activitate al consilierilor locali  

Dar solicita sa fie scoase de pe ordinea de zi proiectele de hotarare  de la punctul 3,4,5,6 cele 

referitoare la gaze ,deoarece   avizul eliberat de SC Distrigaz a expirat ,acestea urmand a fi 

discutate intr-o sedinta ulterioara si propune ca in sedinta de astazi sa se dicute urmatoarea 

ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria 

de operare Euro Apavol SA, 

2. Proiectul de hotarare   privind aprobarea cofinanțării " Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol SA" 

3..Raportul primarului privind starea economica,sociala si de mediu a comunei Buturugeni. 

4.Raportul anul de activitate al consilierilor locali  

Supusa la vot ordinea de zi propusa este aprobata cu 13 voturi pentru. 

Dl. Barbu Marian presedintele de sedinta  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 28.02.2022 si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare  privind aprobarea studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol SA, 

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  de 

la punctul 1 ,si este aprobat cu 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. 

Se trece la punctul doi al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare   privind aprobarea cofinanțării " 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro 

Apavol SA" 

Nefiind probleme dl.Barbu Marian presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  de 

la punctul 2 ,si este aprobat cu 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 prezinta Raportul primarului privind starea economica,sociala si de mediu a 

comunei Buturugeni 

Dl.Mihai Marian viceprimar/consilier local prezinta raportul de activitate. 

Dl. Petre Florin consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl. Puiu Marius Daniel consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl. Dinu Daniel consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl. Popescu Daniel consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl. Dudae Costel consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl. Barbu Marian consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl.Mircea Petre consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl.Zatreanu Nicusor consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl.Boia Gabriela consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl.Oprea Marian consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl.Niculae Ion consilier local prezinta raportul de activitate 

Dl.Nastase Ionut Daniel consilier local prezinta raportul de activitate 

Nemaifiind alte probleme se declara inchise lucrarile sedintei de astazi. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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