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                                PROCES –VERBAL 
              încheiat azi, 16.12.2016, în cadrul şedinţei ordinare a  
                     Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 
 
 
        Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 
convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar  nr. 699/9.12.2016. 
       La lucrarile sedintei participa domnul primar Tirifon Gheorghe si un 
numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 , lipsa fiind domnii : Leonte 
Vasile si Vasile Daniel. 
        Preşedintele de sedinta, domnul consilier local Sin Stefanita –Madalin,  
supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de 
zi : 
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 28.11.2016 a 

Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei- prezinta d-ra secretar. 
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local al 

P.S.D. - iniţiat de d -nul primar. 
3. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor unor hotarari 

adoptate de catre Consiliului local - iniţiat de d -nul primar. 
4. Proiect de hotarare  privind scoaterea din evidentele fiscale a unor creante 

fiscale ale persoanelor fizice insolvabile si trecerea acestora intr-o 
evidenta separata , precum si anularea creantelor fiscale ale debitorilor 
persoane fizice decedate sau care au prestat muncă în folosul comunitatii 

- iniţiat de d -nul primar. 
5.Proiect de hotarare privind modificarea cuantumului unor taxe locale  
    pentru anul 2017- iniţiat de d -nul primar. 
 6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local -iniţiat de d -nul  
     primar 

  Procesul –verbal al sedintei anterioare se aproba , fara obiectiuni. 
       Proiectul nr.2 de pe ordinea de zi este supus atentiei de catre primarul 
localitatii , si anume validarea mandatului de consilier local P.S.D. al 
domnului Irimescu Silviu Marius . Se da citire procesului –verbal al comisiei 
de validare a mandatelor de catre presedintele comisiei , domnul Bragea 
Constantin ,care propune validarea mandatului de consilier local . 



      Domnul Irimescu Silviu –Marius depune juramantul in fata Consiliului 
local , cu mana pe Biblie si pe Constitutie. 
      Se supune aprobarii si se inregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
      Proiectul nr.4 este prezentat de catre primarul localitatii. 
      Intervine domnul Nicolae Vasile : dvs. ii stiti pe acestia mai bine. 
      Primar : da , amenzile se trec in evidenta separata si se verifica in fiecare 
an , pana vor disparea debitorii. 
      Se supune aprobarii si se inregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
      Proiectul nr.5 este prezentat de catre primarul localitatii : sunt completari 
aduse de legislatie , in mare ramanand aceleasi din luna mai. 
      Domnul Nicolae Vasile : taxa de inmatriculare vehicule lente mi se pare 
prea mica , dar nu face alte propunere. 
      Se supune aprobarii si se inregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
      Proiectul nr.6 este prezentat de catre primarul localitatii. 
      Intervine doamna Schiopu Daniela : pentru Fagetu nu se poate face 
nimic ? 
      Domnul Bragea Constantin :  cei 548 mii lei sunt cu dedicatie pentru 
,,Modernizare drumuri’’. 
      Primar : da , vin de la MDRAP. 
      Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare de 
Consiliu local. 
   
    Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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