
COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMĂRIA 

NR. 7874/ 24.11.2017 

 

 

 

                                      INVITAŢIE 

 
În temeiul dispozitiilor art.39 alin.2- alin.3şi art.43 alin.1 din legea nr.215/2001, legea 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum şi a dispoziţiilor art.35 alin.2, art.44 alin.1- alin.2 şi art.45 din O.G.nr.35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a dispozitiei nr.632 /24. 11.2017, 

sunteti invitat in data de 28.11.2017, orele 16,00, la şedinţa extraordinară a Consiliului 

Local al comunei Gura Vitioarei, convocat la iniţiativa unui grup de cinci consilieri 

locali,  prin intermediul secretarului U.A.T.C., care va avea loc in sala de sedinte a 

Consiliului Local, cu urmatoarea ordine de zi : 

 

1. Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului 

Local din data de 22.09.2017– prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unui mandat de 

consilier local şi se declară vacant locul de consilier local respectiv –initiat de domnii 

consilieri locali Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin ,Vasile Daniel ,Negoiţă Elena 

şi Enache Dumitru. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Micu 

Constantin - initiat de domnii consilieri locali Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin 

Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache Dumitru. 

4. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei nr.445/27.09.2017 a primarului 

comunei cu privire la rectificarea bugetului local - initiat de domnii consilieri locali 

Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin ,Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache 

Dumitru. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 

30.09.2017 –initiat de domnii consilieri locali Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin, 

Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache Dumitru. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - initiat de domnii consilieri 

locali Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin, Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache 

Dumitru. 

7. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului local nr.42/8.08.2017 privind modificarea 

şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei- initiat de d-nul 

viceprimar. 

8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei- initiat de d-nul viceprimar. 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza al secretarului U.A.T.C Gura 

Vitioarei, precum şi a indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii 

locali - initiat de d-nul viceprimar 

 



    Comisiile de specialitate se vor intruni pentru avizarea proiectelor de hotarare inscrise  

pe ordinea de zi, vor intocmi avizele consultative si le vor inainta Secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale.  

                                                      

 

 

                                

                                               SECRETAR U.A.T.C 

                                   JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 


