
 

                                                                  PROCES  VERBAL 

Incheiat astazi 14 ianuarie 2022 in sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni,unde 

participa un numar de 12 consilieri cu prezenta fizica si un consilier dl.Niculae Ion prin mijloace 

electronice, din totalul de 13. 

Dl.Preda Dumitru primar propune urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea retelei de invatamant pe raza administrativ 

teritoriala a comunei Buturugeni,judetul Giurgiu,in anul scolar 2022-2o23 

2.Proiect de hotarare privind modificarea anexi 1 la HCL nr.45 din 28.10.2021 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 

3.Proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la Hotararea nr.50 din 28.10.2021 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 

4.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Buturugeni, nr. 35 din 19.08.2021 

privind modificarea taxei de salubrizare 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului de consilier clasa I,grad principal, in 

consilier clasa I,grad superior compartiment contabilitate,impozite taxe locale si resurse umane 

ca urmare a promovarii in grad a functionarului public 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de colectare si transport deseuri nr.384/23.01.2020,incheiat cu SC Ecogreen Construct SRL , a 

taxei speciale de salubrizare precum si a Regulamentului privind instituirea,determinarea 

cuantulului,incasarea si administrarea taxei speciale de salubritate  pentru utilizatorii casnici(persoane 

fizice) de pe raza comunei Buturugeni. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni pe 

anul 2022, precum si estimarile pe anii 2023-2025 
8.Proiect de hotarare privind  alegerea  presedintelui de sedinta 

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

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

compartiment financiar din aparatul de specialitate al primarului comunei Buturugeni 

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 23.12.2021 si este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare si structura retelei de invatamant la 

nivelul comunei in anul scolar 2022-2023. 

Nefiind probleme dl.Popescu Daniel presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 

de la primul punct 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 de la punctul doi al ordinei de zi. 



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 trei al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul trei al ordinei de zi 

Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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 4 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul 4 al ordinei de zi. 

Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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 impotriva 

ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea 

Marian,Zatreanu Nicusor. 

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru prezinta proiectul de hotarare de la punctul cinci al ordinei de zi. 

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 6 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul sase al ordinei de zi. 

Dl.Stan Dumitru secretar general u.a.t. da citire adresei  nr.1/2022 a ADI –Management Eficient 

pentru un Judet Curat-Giurgiu,precum si fiselor de fundamentare. 

Doamna Patru Gena da citire Regulamentului privind instituirea,determinarea 

cuantumului,incasarea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii 

casnici(persoane fizice) de pe raza comunei Buturugeni,prevazut in anexa care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Nefiind probleme dl.Popescu Daniel 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 impotriva 

ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea Petre,Nastase Ionut Daniel,Niculae Ion,Oprea 

Marian,Zatreanu Nicusor. 

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi. 

Dl.Preda Dumitru primar primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul sapte al ordinei de zi 

si da cuvantul doamnei Patru Gena consilier campartiment financiar de a prezenta cifrele de 

buget pe anul 2022 . 

Doamna Boia Gabriela precizeaza ca in buget sunt prevazuti bani pentru asistent medical 

comunitar si intreaba cine este  angajat pe acest post. 

Doamna Patru Gena precizeaza ca angajata pe acest post este doamna Lazar Aneta Alina si acum 

este in concediu pentru ingrijire copil,urmand ca incepand cu luna februarie sa inceapa 

activitatea. 

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 8 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 incepand cu 

luna februarie .  

Dl.Mihai Marian propune ca presedinte de sedinta pe dl.Barbu Marian                                                                                                                        

Nemaifiind alte propuneri dl.Popescu Daniel 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 impotriva ale consilierilor Boia Gabriela,Mircea 

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

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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