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                                PROCES –VERBAL 
         încheiat azi, 22.12.2016, în cadrul şedinţei Consiliului Local al  
                    comunei Gura Vitioarei convocat de îndată 
 
 
       Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 
domnul primar nr.724/21.12.2016 . La lucrarile sedintei participa domnul 
primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, secretar 
U.A.T. jr.Constantin Corina si un numar de 8 consilieri locali din totalul de  
15 consilieri locali , lipsa fiind domnii : Negoita Elena ,Vasile Daniel, 
Bragea Constantin , Nita Gheorghe ,Schiopu Maria ,Radu Ion , Soare 
Cristinel. 
      Presedintele  de sedinta , domnul Sin Stefanita, supune atentiei si 
aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare din data de 

16.12.2016- prezinta d-ra secretar. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai 

obiectivului de investitii ,, Amenajare albie parau Bughea  prin crearea de 
treceri prin vad pentru buna circulatie a mijloacelor de transport , 
infiintare de podete pietonale si consolidarea malurilor’’ - initiat de d-nul 
primar. 

3. Proiect de hotărâre pentru validarea dispozitiei nr.721/20.12.2016 privind 
rectificarea bugetului local– iniţiat de d-nul primar. 

      Proiectul ordinii de zi se aproba in unanimitate de catre consilierii locali 
prezenti . 
      Procesul –verbal al sedintei ordinare este votat in unanimitate de catre 
cei prezenti. 
      Punctul doi este prezentat de catre primar. Nu se inregistreaza discutii , 
se supune aprobarii si se aproba cu 8 voturi ,,pentru’’. 
      Punctul trei se supune atentiei de catre primar. Nu se inregistreaza 
discutii , se supune aprobarii si se aproba cu 8 voturi ,,pentru’’. 
      Domnul Leonte Vasile : sa facem si la Copeceni , pe Garla , nu doar la 
Bughea. 
     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 . 
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