
                                                D I S P O Z I T I E 

            privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Buturugeni 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI 

Avand in vedere : 

-prevederile art.133,aliniat 1,art.134, din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

     In temeiul art.196,aliniat 1,litera b din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

              D I S P U N :     

 

 Art.l-Se convoaca sedinta  ordinara a Consiliului Local Buturugeni pentru data de 

15.12.2020,ora  12,00 la sediul Consiliului Local Buturugeni,avand urmatoarea ordine de zi: 

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

Buturugeni,pe anul 2020. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri banesti pentru procurarea cadourilor de 

Craciun,copiilor  prescolari si scolari din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu in anul 2020                  

4.Proiect de hotarare privind alocarea fondurilor banesti pentru iluminatul festiv al comunei 

Buturugeni,cu ocazia sarbatorilor de iarna din anul 2020                                                                                

5.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de 

investitie “Vestiar minitern sport,sat Posta,comuna Buturugeni”                                                                

6.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Desfiintare Locuinta 

(C1)magazie(C2) si Garaj(C3) “-proprietatea comunei Buturugeni conform contractului de 

vanzare cumparare nr.792/20.05.2019                                                                                                                  

7.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Scoala gimnaziala nr.1 Buturugeni a 10 

laptopuri necesare desfasurarii procesului de invatamant.                                                                                  

8.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Achizitie de echipamente IT pentru 

elevii si cadrele didactice din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.                                                                 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2020                                  

10.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta dl.Niculae Dumitru                             

11.Proiect de hotarare privind infiintarea unui post contractual de sofer in cadrul 

compartimentului gospodarire-interventie transport din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Buturugeni.                                                                                                                                

12.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional la  contractul nr.384 din 

23.01.2020 dintre comuna Buturugeni si  Ecogreen Construct SRL-prestare serviicii de colectare 

si transport deseuri.                                                                                                                                      

13.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Centrul de Permanenta Buturugeni a 3  

butelii oxigen si cate 2 bucati reductor oxigen,umidificator,masca oxigen,canula nazala                       



14.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de 

investitie “Pitruire DC 138” 

 Art.2- (1) Materialele inscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozitie, la solicitarea consilierilor 

locali, de catre secretar. 

          (2)Materialele de la punctele  1 de la ordinea de zi au fost transmise comisiei 

economice,dezvoltare regionala ,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea 

teritoriului  

           (3)Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari 

Art.3-Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretar. 

 

 

                 PRIMAR,     SECRETAR, 

                                  Preda Dumitru      Stan Dumitru 

 

 

Buturugeni 
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