
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

 

                                PROCES –VERBAL 

       încheiat azi, 13.01.2020, orele 9,00, în sala de şedinţe a Consiliului  

                         Local al comunei Gura Vitioarei  

 

 

          Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 

viceprimarul cu atribuţii de primar , dispoziţia nr.3/7.01.2020 privind    

convocarea sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Gura Vitioarei , 

in vederea validarii unor mandate de supleanti ai P.N.L.Prahova . La data de 

7.01.2020 , secretarul U.A.T. a formulat aviz negativ cu privire la dispozitia 

de convocare , avand in vedere ca sedintele de consiliu local se desfasoara 

legal doar in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie. La data 

convocarii sedintei , Consiliul local al comunei mai are doar 5 membri in 

functie , si anume : Enache Dumitru si Soare Gheorghe Cristinel , membri ai 

P.N.L Prahova , Negoita Elena , membru al A.L.D.E., Stanescu Gheorghe şi 

Vasile Daniel, membri ai P.S.R.O. 

          In sala de sedinte a Consiliului local se prezinta cei 5 consilieri locali 

ramasi in functie ( total membri Consiliul local -15) , numar insuficient 

pentru ca sedinta de consiliu local sa se desfasoare legal , in conformitate cu 

prevederile art.137 din Codul administrativ. 

          Participa la sedinta si supleantii P.N.L Prahova care au obtinut in 

instanta admiterea actiunii de validare a mandatelor de catre Consiliul local , 

si anume domnii : Irimia Gheorghe –Constantin ,Iordan Vasile, Marin 

Marius Adrian si Manole Nicolae , precum si domnii consilieri locali 

demisionari ai P.S.D. : Leonte Vasile , Irimescu Silviu Marius si Vasile 

Nicolae. Secretarul U.A.T aduce la cunostinta ca pana la pronuntarea 

instantei de judecata , cei 6 consilieri locali ai P.S.D sunt considerati 

demisionari. 

         Secretarul U.A.T. jr.Constantin Nicoleta -Corina aduce la cunostinta 

faptul că nu au intervenit noutati fata de sedinta din data de 18.10.2019 si ca 

nu este întrunit cvorumul necesar pentru convocarea si intrunirea in sedinta a 

consilierilor locali , si anume majoritatea consilierilor locali in functie , 

convocarea si intrunirea in sedinta a Consiliului Local prin dispozitia 

nr.3/7.01.2020 emisa de viceprimar , pentru validarea mandatelor celor patru 

supleanti ai Partidului National Liberal de catre Consiliul Local al comunei 



Gura Vitioarei, nu se poate realiza datorita faptului ca la data pronuntarii 

hotararii judecatoresti din data de 3.10.2019 , Consiliul local al comunei 

Gura Vitioarei mai are doar 5 (cinci) membri din totalul de 15, numărul 

consilierilor locali reducându-se sub jumătate plus unu inca din data de 

10.12.2018. 

         Au loc discutii si pe tema actiunilor de dizolvare a Consiliului local 

promovate la inceput de an 2019, ca urmare a faptului ca numărul 

consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus , si a faptului ca autoritatea 

deliberativa locala nu s-a intrunit in sedinta timp de doua luni consecutiv, 

desi a fost legal convocat , dosare care au fost repuse pe rol de catre instanta 

de contencios administrativ , si care au termene de solutionare in data de 

17.01.2020 , respectiv 21.02.2020. 

        Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces- verbal . 

 

         

 

 

                                      SECRETAR U.A.T.C.     

                               Jr. Constantin Nicoleta- Corina 


