
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

                                 PROCES –VERBAL 

           încheiat azi, 12.05.2016, în cadrul şedin ei extraordinare a  

                    Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

 

        Sedinta extraordinara a Consiliului Local a fost convocata prin 

dispozitia emisa de domnul primar nr.192 /9.05.2016 . La lucrarile sedintei 

participa domnul primar Tirifon Gheorghe , secretar U.A.T.jr. Constantin 

Nicoleta- Corina , consilier contabil Iordache Liliana -Narcisa si un numar 

de 13 consilieri locali din totalul de 15, lipsa fiind domnii : Popescu Vasile si 

Oprea Zenovie. 

        Presedintele de sedinta, domnul Dinu Ion, consilier local P.S.D., supune 

atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de zi , 

suplimentat cu doua proiecte noi conform convocatorului , care se aproba in 

unanimitate de catre consilierii locali prezenti: 

1.  Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local din data de 18.04.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul 
Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public –iniţiat de  
d -nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - iniţiat de d -nul 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă care 
să participe la Adunarea Generală a A.D.I.,,Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor Prahova’’în lipsa Primarului localităţii - iniţiat 
de d -nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului 

local la trimestrul l al anului 2016 - iniţiat de d -nul primar. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului 

local la finele anului 2015 - iniţiat de d -nul primar. 

 7.Proiect de hotarare privind atribuirea , cu titlu gratuit, către F.D.E.E.  
   ,,Electrica Distribuţie Muntenia Nord’’S.A.- S.D.E.E.Ploieşti , a terenului  
     în suprafaţă de 2 mp în vederea realizării lucrării ,, Alimentare cu energie  
     electrică a locului de consum permanent dispensar medical – beneficiar  

     comuna Gura Vitioarei , amplasat in satul Poiana Copăceni’’- iniţiat de  
     d -nul primar. 



  8.Proiect de hotarare privind modificarea anexelor unor hotarari adoptate  

    de Consiliul Local care atesta apartenenta unor bunuri la domeniul public  

    al comunei- iniţiat de d -nul primar. 

         Procesul -verbal al sedintei anterioare  de  Consiliu local este prezentat 

de catre d- ra secretar. 

         Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobarii si se voteaza cu  

13 voturi ,,pentru,,. 

        Punctul doi de pe ordinea de zi este supus dezbaterii de catre primarul 

localitatii , si anume asocierea comunei cu judetul Prahova in vederea 

realizarii unor obiective de interes public. 

        Intervine domnul Stanescu Gheorghe: se fac si plombari si reparatii , 

fara pietruire ? In caietul de sarcini cate tone de asfalt intra in 88 mii lei ? 

        Primar : da , se fac si reparatii si plombari , nu stiu sa va spun nr. de 

tone , dar documentatiile sunt verificate de o comisie de receptie , de 

dirigintele de santier. 

        Nu se mai inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul trei de pe ordinea de zi este supus dezbaterii de catre primarul 

localitatii , si anume rectificarea bugetului local , cu sumele alocate pentru 

asociere si cu sumele rezultate din incasarea unor venituri din chirii si 

concesiuni , motiv pentru care propune suplimentarea bugetului la 

obiectivele de investitii mentionate in raport. 

         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’ . 
         Punctul patru de pe ordinea de zi este supus dezbaterii de catre 

primarul localitatii , si anume desemnarea doamnei Nicolescu Georgiana 

Lavinia ca reprezentant de rezerva in cadrul sedintelor A.D.I.Prahova , in 

lipsa primarului localitatii ,. 

         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.5 privind aprobarea contului de executie la trimestrul l al  

anului 2016 este supus aprobarii de catre primar , care prezinta situatia 

veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contabilitate pana la data de 

31.03.2016. 

         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.6 privind aprobarea contului de executie al anului 2015 

este supus aprobarii de catre primar , care prezinta situatia veniturilor si 

cheltuielilor inregistrate in contabilitate la data de 31.12.2015. 

         Dinu Ion : avem si un excedent , da , sa aprobam. 



         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.7 este prezentat de catre primar si se refera la atribuirea cu 

titlu gratuit, către F.D.E.E.  ,,Electrica Distribuţie Muntenia Nord’’S.A.- 
S.D.E.E.Ploieşti , a terenului în suprafaţă de 2 mp în vederea realizării 
lucrării ,, Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent 
dispensar medical –beneficiar comuna Gura Vitioarei , amplasat in satul 

Poiana Copăceni’’. 
         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.8 este prezentat de catre Secretarul U.A.T.C. , si anume 

modificarea si completarea hotararilor referitoare la inventarul bunurilor din 

domeniul public ca urmare cerintelor O.C.P.I.Prahova , solicitate prin 

referatele de completare adresate proiectantului , in vederea întabularii 

imobilelor respective , si anume drumurile satesti : DS24, DS25,DS3, 

DS7,DS11, DS12 si DS13, pentru proiectul de Modernizare drumuri de 

interes local in comuna Gura Vitioarei. 
         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
        Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare 

de consiliu local. 

        

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă                          SECRETAR  U.A.T.C. 
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