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        Sedinta ordinara a Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia 

emisa de domnul primar nr.45/22.01.2016 . La lucrarile sedintei participa 

domnul primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Neagu Ilie , secretar 

U.A.T. Jr.Constantin Corina , consilier contabil Iordache Narcisa si un 

numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind 

domnii Constantinescu Valentin si Irimia Gheorghe. 

        Domnul primar propune completarea proiectului ordinii de zi cu inca 

un punct , respectiv prezentarea Raportului privind activitatea de soluţionare 
a petiţiilor în anul 2015. 
         Presedintele de sedinta , Neagu Ilie, supune atentiei si aprobarii 

consilierilor locali proiectul ordinii de zi , ce se aproba in unanimitate de 

catre consilierii locali prezenti : 

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

Consiliului Local din data de 7.01.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind modificarea tarifului de distribuţie al apei 
potabile in comuna Gura Vitioarei - _ initiat de d-nul primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav - initiat de d-nul 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local la 

finele anului 2015- initiat de d-nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al U.A.T.C.Gura 

Vitioarei in anul 2016 ,a listelor de investitii , programelor multianuale si 

programului anual de achiziţii publice in anul 2016- initiat de d-nul 

primar. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei ,,Modernizare drumuri 
locale în comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova,,,compusa din valoarea 
serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 
31.12.2015 si valoarea rest de executat - initiat de d-nul primar . 



7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei ,,Asfaltare si 
modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei , judeţul 
Prahova,,, compusa din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate 
sau nedecontate până la 31.12.2015 si valoarea rest de executat - initiat 

de d-nul primar . 

8. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2015 – 

prezintă d-nul primar. 

    Domnul presedinte al sedintei dă cuvântul d-rei secretar U.A.T.C.  

pentru a prezenta procesul – verbal al sedintei anterioare. 

    Domnul Negoita Alin : am intrebat daca sunt cheltuieli suplimentare ,  

nu daca vin bani suplimentar si solicit sa se consemneze. 

         Nu se mai inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , 

se supune aprobarii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’.  
         Punctul doi de pe ordinea de zi privind modificarea tarifului de 

distribuţie al apei potabile in comuna Gura Vitioarei , ca urmare a scaderii 
TVA de la 24% la 9% este prezentat de catre initiator. 

         Intervine dl.Dinu Ion : cu o luna înainte am mărit preţul , acum il 
reducem. Solicit operatorului sa emita facturi cu cod de bare ca sa o pot plati 

oriunde 

         Dl.Stanescu Gheorghe : referitor la tariful de 2,55 lei pentru rest 

utilizatori , care sunt ? 

         Primar : persoanele juridice . 

         Viceprimar : noi avem un rol foarte important asupra populatiei , 

ganditi-va la cei care nu au bani de pâine si care ar trebui sa se deplaseze la 

Valeni, ar insemna ca pentru populatie nu facem nimic. 

         Oprea Zenovie : asta e explicatie de acum 20 de ani , eu stau cu 

cardurile in buzunar , am de platit 20 milioane la impozite si taxe si nu pot sa 

platesc. 

         Se supune aprobarii proiectul de hotarare si inregistreaza 13 voturi 

,,pentru’’. 
        Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de posturi pentru 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav este supus atentiei de 

catre dl. primar , care arata ca este necesar sa se aprobe un numar de 25 

posturi. 

         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de hotarare 

si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii 

care supune atentiei aprobarea excedentului bugetului local la finele anului 

2015. 



        Solicita cuvantul domnii : 

        Stanescu Gheorghe : nu scrie in raport Poiana Copaceni ,sa se 

completeze. Suma de 114 mii lei unde se face , la care gradinite? La Bughea 

si Copaceni s-a facut ceva? 

        Dl.primar : nu , doar la Gura Vitioarei si Fundeni. 

        Stanescu Gheorghe : e un lucru bun , dar trebuia sa ni se aduca la 

cunostinta dinainte. Si banii pentru situaţii de urgenta trebuia sa meraga la 
Copaceni. 

       Diaconu Nicoleta intervine : sau la Bughea. 

       Oprea Zenovie : referitor la suma de 441 mii lei , mai exact câte locuri 

de joacă s-au infiintat cu acesti bani?  

        Primar: patru locuri de joaca la gradinite. 

        Oprea Zenovie : la Fundeni e total îngradit locul de joaca fata de curtea 

gradinitei. Cat a costat locul de joaca de la Fundeni si cine are acces acolo? 

        Stanescu Gheorghe : copiii care au trecut clasa l si clasa a ll a trebuie sa 

beneficieze si ei , nu doar gradinita. 

        Dinu Ion : acest excedent trebuie sa il folosim altundeva , poate avem 

prioritati in alte locuri , e foarte mult in comparatie cu suma pentru drumuri. 

Toata lumea vrea spaţiu verde si noi turnam asfalt .Acesti bani sunt aruncaţi 
aiurea , care e termenul de garanţie al lucrarii? 

         Primar: cinci ani. 

         Dinu Ion: la toate recepţiile din 2012 – 2016 ce consilier face parte din 

comisie ? Sa se consemneze ca primarul nu vrea sa puna in comisie nici un 

consilier. 

         Oprea Zenovie : aici suntem buni ,ridicăm mâna , dăm votul , dar cand 
trebuie sa verificam , nu ne lasati. 

        Dinu Ion : suma de 45 mii lei pentru drumuri ce reprezinta? 

        Contabil : taxe si avize. 

        Nu se mai inregistreaza discutii si se aproba cu 10 voturi ,,pentru’’si 
3,,abţineri,,- domnii Dinu Ion , Oprea Zenovie si Stanescu Gheorghe. 

        Proiectul nr.6 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar : avand 

in vedere ca s-a modificat TVA-ul de la 24% la 20% conform Codului fiscal, 

e necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu noua valoare a 

investitiei pentru proiectul de modernizare drumuri conform raportului 

intocmit. 

         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de hotarare 

si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.7 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar : avand 

in vedere ca s-a modificat TVA-ul de la 24% la 20% conform Codului fiscal, 

e necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu noua valoare a 



investitiei pentru proiectul nr.2 de modernizare drumuri conform raportului 

intocmit. 

         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de hotarare 

si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 

localitatii si se refera la activitatea de soluţionare a petiţiilor in anul 2015. 
         Intervine dl.Leonte Vasile : cu distrugerea mistreţilor e mai greu , i-am 

vazut si la noi la Parc Copaceni. 

         Primar : s-au facut demersuri in acest sens. 

         Proiectul nr.5 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar , si 

anume adoptarea bugetului local al U.A.T.C.Gura Vitioarei in anul 2016. 

         Solicita cuvantul domnii : 

         Dinu Ion : referitor la naveta cadrelor didactice , suma e pentru tot anul 

in proportie de 100%? 

         Contabil : da, pentru tot anul 2016. 

         Dinu Ion: cu împrumutul am terminat? 

         Contabil: mai avem 300.000 euro , iar excedentul e prins in buget si se 

incheie cu deficit. 

         Dinu Ion: s- a scos la licitatie un teren cu 1 leu/mp, acolo scrie ca se 

face un parc.Facem licitatii cu 1 leu/mp , dar ar trebui sa cumparam un teren. 

         Stănescu Gheorghe: sa facem si la Bughea de Jos. 

         Diaconu Nicoleta : la Bughea nu s-a dat nici microbuzul , darămite sa 
se faca parc. 

         Dinu Ion: câte case avem in punct Bălcescu? Facem acolo extindere 
iluminat public la şase case si Peste Gârlă nu am facut asfalt decât in 2016. 

Şi alimentare cu apă in satul Fagetu , unde se face?  
         Primar: e vorba de 200 m reţea de apa . 
         Dinu Ion : hotărârile judecătoreşti s- au platit pentru profesori ? 

         Contabil: nu , nu s-au mai alocat bani , in anul 2017. 

         Dinu Ion : la capitolul ,,Cultură, recreere , religie,, pentru ce e 
prevăzută suma respectivă? 

         Primar: pentru achiziţie teren pentru parc. 
         Dinu Ion : credeam că e pentru religie. Nici pentru biserici nu avem 
nimic ? Deci Consiliul Local nu are nici o putere in ce priveşte bisericile ?Si 
banii care i-am dat la biserica de la Gura Vitioarei pentru cimitir nu au fost 

din bugetul local ? 

        Primar: nu , e doar cu destinaţie de la Consiliul Judeţean. 
        Oprea Zenovie solicită cuvântul : v-aţi consultat cu cetăţenii pentru 
parc ? Dumneavoastră aveţi un interes cu parcurile, de ce nu v-aţi consultat 
cu cetăţenii inainte de aprobarea bugetului ? Sunteţi indignat , pentru 



neconsultarea cetaţenilor comunei in nici o problema , deci proiectul vă 
aparţine integral dvs. 
 

        Avand in vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii , presedintele 

de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de Consiliu Local .   

     

 

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

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR U.A.T.     

       NEAGU ILIE                                         JR. CONSTANTIN CORINA 


