
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

                                PROCES –VERBAL 

           încheiat azi, 18.11.2016, 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. 599/15.112016. 

La lucrarile sedintei participa domnul primar Tirifon Gheorghe ,  

d- ra secretar al U.A.T.jr. Constantin Nicoleta - Corina si un numar de 14 

consilieri locali din totalul de 15 , procedura de constatare de catre prefect a 

incetarii mandatului de consilier local al domnului Manole Georgel fiind in 

derulare.  

         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 28.10.2016  

a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei- prezinta d-ra secretar. 

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 

nr.26/12.05.2016 privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul 

Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public, ca urmare a 

redistribuirii unei sume de la un obiectiv de investiţii la un alt obiectiv de 

investiţii - iniţiat de d -nul primar. 

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

primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei pentru utilizarea unui spaţiu 

din imobilul şcoala veche Gura Vitioarei in vederea desfasurarii de 

activitati extraşcolare - iniţiat de d -nul primar 

   Primarul localitatii anunta pe cei prezenti ca retrage punctul trei de pe  

ordinea de zi , asteptand si eventuale sume alocate de guvern la rectificare. 

        Procesul –verbal al sedintei anterioare se aproba , fara obiectiuni. 

        Se solicita de catre primar suplimentarea ordinii de zi cu alegerea 

viceprimarului localitatii , propunere care se supune la vot si care 

inregistreaza  8 voturi ,,pentru’’si  6 voturi ,,împotrivă’’, domnii : Nicolae 

Vasile , Schiopu Maria –Daniela ,Leonte Vasile ,Negoita Elena ,Nita 

Gheorghe si Iosif  Elena-Domnica. 

        Proiectul nr.2 de pe ordinea de zi este supus atentiei de catre primar , si 

anume modificarea hotararii Consiliului Local nr. nr.26/12.05.2016 



privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea 

realizării unor obiective de interes public, ca urmare a redistribuirii sumei de 

200 lei de la obiectivul mentionat in raport la alte doua obiective de 

investitii. 

       Domnul Bragea Constantin : din banii astia mai e ceva de realizat? 

       Primar : trecerile prin vad si apararea de mal. 

       Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

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

        Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de 100 lei/ora pentru 

utilizarea spatiului in suprafata de 80 mp din localul scoala veche Gura 

Vitioarei se supune atentiei de primarul localitatii. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

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

        Se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi , si anume 

alegerea viceprimarului. 

        Se fac doua propuneri : domnul Leonte Vasile il propune pe domnul 

Nicolae Vasile , consilier local P.S.D., iar domnul Vasile Daniel il propune 

pe domnul Stanescu Gheorghe, consilier local P.S.R.O. 

        Se ia pauza pentru ca d-ra Secretar al U.A.T.C.Gura Vitioarei sa 

intocmeasca buletinele de vot si , ulterior, procesul – verbal al comisiei de 

validare a mandatelor . 

        Dupa intocmirea buletinelor de vot cu numele celor doi candidati, se 

reia sedinta de consiliu local si se procedeaza la alegerea , prin vot secret , a 

viceprimarului comunei. 

        Dupa numararea voturilor valabil exprimate de catre presedintele 

comisiei de validare a mandatelor , domnul Bragea Constantin , se constata 

urmatoarele  : candidatul Stanescu Gheorghe a obtinut 9 voturi ,,pentru’’, iar 

candidatul Nicolae Vasile a obtinut 5 voturi ,,pentru’’. 

       Cu majoritatea voturilor valabil exprimate a consilierilor locali in 

functie , a fost ales viceprimar domnul Stanescu Gheorghe , consilier local  

al P.S.R.O. 

        D-ra Secretar ii inmaneaza juramantul , in doua exemplare , si ii aduce 

la cunostinta ca trebuie sa depuna juramantul , in conformitate cu 

prevederile art.32 din legea nr.215/ 2001, legea administratiei publice locale,  

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 

       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. 

                  SIN  STAFANITA-MADALIN                    JR.CONSTANTIN CORINA           


