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         Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a 

fost convocata prin dispoziţia emisa de domnul viceprimarul cu atribuţii de 

primar  nr.220/28.08.2018. La lucrarile sedintei participa domnul viceprimar 

cu atribuţii de primar Stănescu Gheorghe , d- ra secretar al U.A.T.C. jurist 

Constantin Nicoleta - Corina si un numar de 14 consilieri locali din totalul 

de 15, lipsă fiind doamna Iosif Elena Domnica. 

         Preşedintele de sedinta, domnul consilier local Irimescu Silviu -Marius  

supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de 

zi :  

1. Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei de îndată a 

Consiliului local din data de 31.07.2018 - prezintă d-ra secretar al U.A.T.C. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin virări de 

credite de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar - iniţiat de viceprimarul 

cu atribuţii de primar al U.A.T.C . 

       Intervine domnul viceprimar Stănescu Gheorghe care  solicită 

suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare , si anume instituirea 

Zilei comunei , care are legatura cu celalalt proiect de hotarare de rectificare 

de buget , ca trebuie aprobata suma de acolo. 

        D-ra secretar al U.A.T.C aduce la cunostinta celor prezenti prevederile 

legale din art.43 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , si anume conditiile 

in care se poate suplimenta ordinea de zi , si anume numai pentru probleme 

urgente , care nu se pot amâna pana la sedinta următoare. Or , proiectul de 

hotarare propus de domnul viceprimar  cu atributii de primar nu intruneste 

conditiile pentru a fi votat in sedinta , in plus acesta nu este insotit de avizul 

de legalitate al secretarului U.A.T.C. , deoarece nu i-a fost prezentata 

documentatia. Propune aprobarea in sedinta de catre domnii consilieri locali 

prezenti a ordinii de zi suplimentate . 



        Domnul Bragea Constantin : proiectul trebuie sa isi urmeze cursul , se 

analizează de comisiile de specialitate , se trimite secretarului pentru avizare, 

nu este oportun acum. 

        Domnul Andreescu Mihai : nu ne trebuie acum bere şi mici pentru 

campania electorala a unora. 

         Se inregistrează doar 4 voturi ,, pentru’’ suplimentarea ordinii de zi , 

din totalul de 14 . 

         Procesul –verbal al sedintei anterioare se aproba , cu menţionarea 

faptului ca d-na consilier local Schiopu Maria Daniela solicita sa se 

precizeze ca la votarea proiectului de asfaltare drum Fundeni –Malaiesti s-a 

abţinut. 

         In continuare , doamna consilier local ii solicita domnului Stanescu 

Gheorghe sa suplimenteze ordinea de zi cu un proiect necesar , si anume 

problema cainilor fara stapan , iar in fiecare curte sa nu fie mai mult de doi 

caini. 

         Rectificarea bugetului local este prezentata de viceprimar , care 

propune virarea unor credite de la un capitol la altul , si anume a sumei de 52 

mii lei de la cap.cultura , religie , la cap. Reparatii curente. 

         D-ra secretar prezinta aviz de legalitate cu obiecţiuni , deoarece nu se 

precizeaza in mod expres destinatia banilor in cadrul capitolului reparatii 

curente. Ii solicita explicatii d-nului viceprimar , precizand ca raportul 

intocmit de consilierul contabil Iordache Liliana este incomplet , nu se 

precizeaza la care lucrari merge suma de bani propusa. 

         D-nul viceprimar precizează ca suma o sa se intrebuinteze pentru 

reparatii poduri , podeţe , scoli , dupa necesitati. 

         D-nul Bragea Constantin prezinta avizul nefavorabil al comisiei pentru 

activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului si urbanism , 

deoarece la cap. Cultura si religie nu avem excedent ca sa viram banii la 

reparatii curente , iar la biserica din Fagetu se fac lucrari , trebuie sume si 

acolo. 

         D-nul viceprimar cu atribuţii de primar : am platit la biserica la Fagetu 

5 mii lei , la Fundeni 5 mii lei. 

         D-na Negoita Elena : nu ni s-a prezentat raportul solicitat cu lucrarile 

executate lunar .Se fac lucrari fara sa stim, asa cum sustine si domnul 

consilier Soare Gheorghe. 

         D-ra secretar : am solicitat inspectorului de la achizitii publice 

prezentarea acestui raport , a precizat ca nu o lasa domnul viceprimar sa il 

intocmeasca si sa vi-l prezinte , desi are o obligatie legala in acest sens. 

         D-na Schiopu Maria : mie mi se pare o deturnare de fonduri aici, motiv 

pentru care nu votez. 



         D-nul Andreescu Mihai propune prezentarea in consiliu local a 

raportului Curtii de Conturi , pentru ca fiecare consilier local sa stie ce 

masuri a lasat Curtea , si ce constatari a facut , in special la cap.reparatii 

curente , acolo banii se pot duce oriunde , daca te controleaza cineva bine , 

daca nu , tot bine. 

         D-ra secretar : eu am prezentat domnilor consilieri locali raportul 

Curtii de conturi , pentru ca asa este normal si legal , dar aceasta obligatie o 

are ordonatorul de credite , domnul viceprimar , precum si consilierul 

contabil Iordache Liliana , care nu stie ca trebuie sa –si indeplineasca 

atributiile din fisa de post. Problema cea mare este ca la contabilitate buget , 

cheltuieli avem salariaţi slabi , controlul financiar preventiv propriu nu 

functioneaza deloc , motiv pentru care se fac plaţi nelegale in continuu. 

        Se supune aprobarii proiectul privind rectificarea de buget , se 

inregistreaza 8 voturi ,, pentru’’ si 6 ,, abţineri’’ :domnii Irimescu Silviu 

Marius , Brăgea Constantin , Radu Ion ,Negoiţă Elena , Schiopu Maria 

Daniela şi Enache Dumitru. 

        La final de sedinta , domnul Bragea Constantin solicita prezentarea in 

scris a unui raport cu privire la gazeta de Gura Vitioarei , si anume : daca 

exista hotarare de Consiliu local , cat costa , in ce scop a fost infiintata , daca 

pentru campania electorala ,cat a costat biserica Copaceni si cat costa lunar 

echipa mare si echipa mica de fotbal. 

        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 

de Consiliu local din data de 31.08.2018. 

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