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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar nr. 408/21.10.2016. La 

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

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

Liliana -Narcisa  si un numar de 14 consilieri locali din totalul de 14. 

Participa si Radu Nicolae, avocat. 

        D-ra secretar aduce la cunostinta ca mandatul presedintelui de sedinta a 

expirat , drept urmare trebuie ales un nou presedinte. 

        Domnul primar intervine : e presedinte cel care urmeaza dupa dl.Radu , 

in ordinea asezarii in banci. 

        D-ra secretar ii aduce la cunostinta prevederile din legea nr.215/2001, 

legea administratiei publice locale si din regulamentul de organizare si 

functionare a consiilor locale : presedintele de sedinta se alege de catre 

Consiliul Local cu votul majoritatii consilieri locali. 

        Se fac doua propuneri : domnul Radu Ion il propune pe domnul Sin 

Stefanita , iar domnul Leonte Vasile pe domnul Stanescu Gheorghe. 

        Se alege preşedintele de sedinta, domnul consilier Sin Stefanita 

Madalin , care supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti 

proiectul ordinii de zi :  

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

Consiliului Local din data de 28.09.2016 – prezinta d- ra secretar. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2017 - iniţiat de d -nul primar.  

3. Proiect de hotarare privind validarea dispoziţiei nr.395/30.09.2016 emisă 

de primarul localitatii pentru rectificarea bugetului local - iniţiat de d-nul 

primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local la trimestrul lll al anului 2016 - iniţiat de d -nul primar. 



5. Proiect de hotarare privind închirierea , prin licitaţie publică , a doua 

spaţii din localul scolii vechi Gura Vitioarei , pentru desfasurarea 

activitatii de croitorie  - iniţiat de d -nul primar. 

6. Proiect de hotarare privind închirierea , prin licitaţie publică, a unui 

spaţiu in suprafata de 21 mp ,cu destinatia farmacie, din dispensarul 

uman Făgetu –iniţiat de d -nul primar. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului colectiv de munca si a 

contractului colectiv de munca încheiate la nivel de institutie - iniţiat de 

d-nul primar. 

 8.Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii amplasarii obiectivului  

     de investitii ,, Zonă dotări tehnico – edilitare pentru amplasare gospodarie     

     de apa’’ pe domeniul public al comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova ,   

    cu mentiunea ca ultimul punct de pe ordinea de zi este suplimentar , iar     

    documentele sunt in dosare. 

        Solicita cuvantul primarul localitatii si retrage de pe ordinea de zi 

proiectul referitor la planul de ocupare a functiilor publice , deoarece nu au 

sosit de la A.N.F.P.toate documentele. 

        Propune , de asemenea , suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte 

noi : inchirierea salii de sport Gura Vitioarei pentru activitati extrascolare si 

alegerea viceprimarului.      

        D-ra secretar solicita cuvantul si aduce la cunostinta celor prezenti ca 

nu a primit documentele la care face referire domnul primar , asa cum 

dispun prevederile legale in materie , si ca suplimentarea ordinii de zi se face 

cu acordul consilierilor locali , prin urmare propune ca proiectul ordinii de zi 

sa fie supus aprobarii in sedinta. 

        Solicita cuvantul domnul Stanescu Gheorghe care arata ca nu este de 

acord cu suplimentarea ordinii de zi cu ultimele doua proiecte propuse si 

care se refera la inchirierea salii de sport si la alegerea viceprimarului , 

deoarece nu exista documentele intocmite in dosarele de sedinta. 

        Se supune aprobarii ordinea de zi completata si se inregistreaza 7 voturi 

,,pentru’’si 7 voturi ,,împotrivă’’, domnii : Stanescu Gheorghe , Vasile 

Daniel , Schiopu Maria-Daniela , Vasile Daniel , Leonte Vasile, Enache 

Dumitru si Nita Gheorghe. Drept urmare , cele doua proiecte propuse de 

primar nu vor fi supuse dezbaterii in sedinta. 

       Procesul- verbal al sedintei anterioare de consiliu local , din data de 

28.09.2016 este prezentat de secretarul localitatii , supus aprobarii de catre 

presedintele de sedinta si aprobat cu unanimitate de voturi.  

       Proiectul privind validarea dispozitiei primarului nr.395/ 30.09.2016 cu 

privire la rectificarea bugetului local cu sume alocate pentru personalul 



didactic pensionat este prezentat de catre primar care intreaba pe cei prezenti 

daca au nelamuriri sau comentarii. 

        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aprobă cu 

 13 voturi ,,pentru’’ si 1 ,,abţinere’’ : domnul Stanescu Gheorghe. 

        Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar , si 

anume situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2016. 

        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aprobă cu  

14 voturi ,,pentru’’. 
        Proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii din localul 

scolii vechi Gura Vitioarei este prezentat de catre primarul localitatii. 

        Domnul Stanescu Gheorghe : la Fagetu e 3 euro/mp chiria , aici e  

1 euro/mp . Si trebuie facuta toaleta separat. 

        Primar : chiria e in functie de activitatea care urmeaza sa fie prestata , 

acolo farmacie , se castiga bani. 

        Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aproba cu  

14 voturi ,,pentru’’. 
        Proiectul privind inchirierea unui spatiu de 21 mp din dispensarul uman 

Fagetu pentru activitatea de farmacie este prezentat de primar. 

        Domnul Soare Cristinel : daca chiriasul da si facilitati , e bine sa se 

inchirieze. 

        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aproba cu 

14 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotarare privind aprobarea acordului colectiv de munca si a 

contractului colectiv de munca incheiate la nivel de institutie este prezentat 

de secretar , care aduce la cunostinta celor prezenti ca negocierea colectiva 

este obligatorie acolo unde sunt incadrati peste 21 salariati , iar clauzele din 

contract si acordul colectiv se refera la conditiile de munca , programul de 

lucru , de functionare al institutiei , fara a fi negociate sporuri a caror 

acordare este interzisa de legislatia in vigoare. 

        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aproba cu 

14 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotarare privind aprobarea amplasarii pe domeniul public a 

statiei de gospodarie apa din satul Bughea este prezentat de catre primar , 

care aduce la cunostinta ca este necesar acordul Consiliului local pentru 

realizarea investitiei. 

       D-ra secretar da citire adresei de la Ministerul Agriculturii in care se 

solicita emiterea hotararii de Consiliu local in vederea amplasarii investitiei 

,, Zona dotari tehnico – edilitare pentru amplasare gospodarie de apa pe 

domeniul public al localitatii’’. 

       



       Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aproba cu 

14 voturi ,,pentru’’ 
       Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare de 

Consiliu local. 

 

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

 

 

 

 

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