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                                PROCES –VERBAL 

           încheiat azi, 12.08.2016, în cadrul şedinţei extraordinare a  

                    Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

         Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a 

fost convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar nr. 325/9.08.2016. La 

lucrarile sedintei participa domnul primar Tirifon Gheorghe , d- ra secretar 

al U.A.T.jr. Constantin Nicoleta - Corina , consilier contabilitate Iordache 

Liliana -Narcisa  si un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 , lipsă 

fiind domnul Sin Ştefăniţă -Mădălin.  

          Preşedintele de sedinta, domnul consilier local al P.N.L., Radu Ion ,  

supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de 

zi , care se aproba in unanimitate de catre cei prezenti : 

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

Consiliului Local din data de 22.07.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local P.N.L. 

al domnului Soare Gheorghe Cristinel –iniţiat de d -nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local P.N.L. 

al domnului Andreescu Mihai - iniţiat de d -nul primar. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 

specialitate ale Consiliului Local - iniţiat de d -nul primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local la data de 30.06.2016 - iniţiat de d -nul primar. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a ştatului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului - iniţiat de d -nul 

primar. 

7. Raport privind activitatea desfăşurată de Poliţia locală în anul 2015 –

prezintă d-nul primar. 

        Procesul - verbal al sedintei ordinare din data de 22.07.2016 este supus 

atenţiei si aprobării de catre Secretarul comunei , care solicită consilierilor 

locali să formuleze obiecţiuni sau completări , dacă este cazul. 

        D-nul primar : nu s-a consemnat in procesul – verbal faptul ca am 

solicitat suplimentarea ordinii de zi cu regulamentul de organizare si 

functionare. 



        D-ra secretar : nu ati solicitat suplimentarea ordinii de zi , aceasta se 

face la propunerea dumneavoastra daca initiati un proiect nou , cu aprobarea 

Consiliului local.  

        Domnii consilieri locali Stanescu Gheorghe si Nicolae Vasile confirma 

ca nu s-a solicitat suplimentarea ordinii de zi la sedinta trecuta. 

       Stanescu Gheorghe : ni s-a adus la cunostinta ca s-a intocmit regulament 

cand a fost prezent guardul si ne-a prezentat anumite aspecte si i s-a spus ca 

nu e de competenta consiliului sa ia o decizie. Dar nu s-a solicitat 

suplimentarea ordinii de zi. 

        D-nul primar : solicit sa se consemneze acum. Am adus la cunostinta ca 

s-a redactat regulamentul. 

        D-nul Radu Ion : eu imi amintesc ca s-a solicitat. 

        Nu se mai înregistrează completări sau obiecţiuni , şi se votează cu 13 

voturi ,,pentru’’. 

        La sedinta apare si domnul Bragea Constantin , consilier local PNL. 

        Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

P.N.L. al domnului Soare Gheorghe Cristinel , primul supleant pe lista 

partidului la alegerile locale din data de 5.06.2016 este prezentat de către 

primarul localitatii , care solicita presedintelui comisiei de validare a 

mandatelor prezentarea raportului comisie. 

        Domnul Bragea Constantin da citire raportul prin care confirma ca 

domnul Soare Gheorghe Cristinel intruneste conditiile de eligibilitate si 

legalitate in vederea validarii sale , in locul domnului primar care a renuntat 

la functia de consilier local. 

         Domnul Soare Gheorghe Cristinel depune juramanul in fata Consiliului 

local , cu mana pe Constitutie si Biblie. 

       Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

P.N.L. al domnului Andreescu Mihai , urmatorul supleant pe lista partidului 

la alegerile locale din data de 5.06.2016 este prezentat de către primarul 

localitatii , care solicita presedintelui comisiei de validare a mandatelor 

prezentarea raportului comisie. 

         Domnul Bragea Constantin da citire raportul prin care confirma ca 

domnul Andreescu Mihai intruneste conditiile de eligibilitate si legalitate in 

vederea validarii sale , in locul domnului consilier local decedat , al carui loc 

a fost declarat vacant la sedinta anterioara.  

        Domnul Andreescu Mihai depune juramântul in fata Consiliului local , 

cu mana pe Constitutie si Biblie. 



       Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotărâre privind modificarea componentei unor comisii de 

specialitate , nr.2 si nr.3 , cu noii consilieri locali validati , se supune atentiei 

de primarul localitatii. 

       Presedintele comisiei juridice , administrative, protective sociala si 

relatii cu cetatenii dă citire avizului favorabil al comisiei. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al 

bugetului local la 30.06.2016 este supus aprobarii de d-nul primar. 

        Domnul Stanescu Gheorghe : avem mai multe cheltuieli decat venituri? 

        D-na Iordache : excedentul de anul trecut din buget apare ca deficit in 

acest an. 

        Presedintele comisiei pentru activitati economico-financiare , 

amenajarea teritoriului si urbanism dă citire avizului favorabil al comisiei. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de 

functii pentru aparatul primarului , cu desfiintarea postului de director de 

camin si infiintarea unei functii contractuale de inspector contabil si a inca 

doua functii contractuale de muncitor necalificat se supune aprobarii de 

primar. 

        D-nul Vasile Daniel : poate le luati si cositoare celor doi muncitori. 

        D-nul Nicolae Vasile : trebuie sa semneze si fisa de protective a muncii. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’. 

        Raportul de activitate al politiei locale pe anul 2015 este prezentat de 

primarul localitatii. 

        D-nul Leonte Vasile : stiu ca nu e treaba politiei locale , dar mi-a furat 

din porumb oamenii , daca s-ar putea face ceva in acest sens. 

        Stanescu Gheorghe : la Fagetu pe strada , ghena de gunoi e plina , sa se 

rezolve intr-un fel , nu mai zic de problema cu cainii la mine pe strada. 

        Negoita Elena : mirosul de la pubelele din fata , lasa oamenii gunoiul 

langa , sa se ia masuri. 

        Manole Georgel : si la Bughea s-au inmultit cainii. 

        Bragea Constantin : eu propun ca la urmatoarea sedinta sa se pun ape 

ordinea de zi un punct cu ,,diverse’’. Si daca se poate ca sedinta sa fie dupa 

ora 15,00. 



         Vasile Daniel : pe strada la noi a venit apa si ne-a luat tot , ne trebuie 

niste masini de teren ca sa scapam de apa. 

         Nita Gheorghe : asa este , cand Valsan Valeriu a scos pamantul din 

casa , l-a pus in sant. , sa fie sanctionat intr-un fel. 

         Soare Cristinel : si pe la noi prin sant trebuie facute santuri. 

         Stanescu Gheorghe : eu nu sunt de acord sa faca santuri ajutorul 

social.Fiecare proprietar e obligat sa isi faca. 

         

       Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare de 

Consiliu local. 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR  U.A.T.C. 

       RADU ION                                              JR.CONSTANTIN CORINA 


