
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

 

                                PROCES –VERBAL 

            încheiat azi, 23.10.2018, 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 viceprimarul cu atribuţii de 
primar nr.284/19.10.2018. La lucrarile sedintei participa viceprimarul cu 
atribuţii de primar Nicolae Vasile , 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 domnul Vasile Daniel. 
         La propunerea domnului Nicolae Vasile se schimbă preşedintele de 
sedinta, Stănescu Gheorghe ,deoarece acesta a semnat cu intarziere 
documentele de la sedinta anterioară , iar politistul local a alergat trei zile 
dupa acesta ca sa le semneze. 
         Domnul Leonte Vasile propune pe doamna Schiopu Maria , propunere 
acceptată cu 10 voturi ,,pentru’’, 1 vot ,,impotriva’’ – Stanescu Gheorghe şi 
3 voturi ,,abţinere’’- Negoita Elena , Soare Gheorghe si Enache Dumitru. 
          Se supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul 
ordinii de zi :  
1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei ordinare a Consiliului local din 
data de 9.10.2018 - prezintă d-ra secretar al U.A.T.C. 
2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârilor Consiliului Local de la  
nr.34 la nr.38/12.09.2018 – iniţiat de domnul viceprimar cu atribuţii de primar al 
comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui TOTEM –INTRARE ÎN LOCALITATE - 
iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, Brăgea 
Constantin şi Micu Constantin. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a performantelor  
profesionale individuale ale Secretarului U.A.T.C pentru anul 2017, întocmit de primarul 
comunei - iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, 
Brăgea Constantin şi Micu Constantin. 
5.Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei  Stănescu 
Gheorghe - iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, 
Brăgea Constantin şi Micu Constantin. 



6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei –iniţiat de domnii 
consilieri locali Schiopu Maria –Daniela ,Niţă Gheorghe,Leonte Vasile ,Iosif  Elena –
Domnica ,Irimescu Silviu –Marius . 
7. Proiect de hotărâre privind delegarea temporară către un consilier local a atribuţiilor 
viceprimarului comunei - iniţiat de domnii consilieri locali Schiopu Maria –Daniela ,Niţă 
Gheorghe,Leonte Vasile ,Iosif  Elena –Domnica ,Irimescu Silviu –Marius . 
       Initiatorii ultimelor doua proiecte solicita retragerea de pe ordinea de zi 
a celor două proiecte. 
       Se supune aprobarii proiectul ordinii de zi si se aprobă cu 13 voturi 
,,pentru’’ ,si 1 vot ,,împotrivă’’- Stanescu Gheorghe. 
        Referitor la procesul-verbal al sedintei anterioare , supus aprobarii de  
d -ra secretar al U.A.T.C ,dl. Stanescu Gheorghe solicită să se consemneze 
ca in sedinta trecuta, la intrebarea domnului Bragea Constantin , a afirmat ca 
s+au facut proiectele de reparatii scoli conform referatelor de la directorul de 
scoala , si s-au executat lucrari de montare lambriu ,centrala gaze ,reparatii 
curente. 
        Se supune aprobarii si se aproba cu 14 voturi ,,pentru’’. 
        Domnul viceprimar Nicolae Vasile aduce la cunostinta consilierilor 
locali de la PNL ca s-a primit adresa in data de 22.10.2018 de la partid prin 
care ni se aduce la cunostinta ca domnii Bragea Constantin , Andreescu 
Mihai, Micu Constantin si Radu Ion au fost exclusi din partid, si ca 
documentele au fost transmise la institutia prefectului in vederea emiterii 
ordinelor de constatare a incetarii mandatelor acestora de catre prefect. 
        Solicita cuvantul domnii : 
        Soare Gheorghe : doar primarul se alege de toata lumea, domnule 
Stanescu , m-a deranjat faptul ca s-au dat bani la biserici diferentiat , in 
anumite sume , statiile de microbuze pentru copii s-au votat după ce s-au 
facut , ne-ai mintit. 
        Irimescu Silviu :lămpile locale nu s-au schimbat corect. 
        Negoita Elena : nu inteleg de ce te-ai suparat si ai inceput cu plangeri 
penale , consiliul local il pune si il da jos pe viceprimar , orice consilier local 
poate ocupa functia asta. 
         Bragea Constantin : nu e posibil sa ai doar doua voturi si sa ai pretentia 
sa fii viceprimar in continuare. 
Referitor la excluderea noastra din partid ,va spun ca Stanescu a batut palma 
cu PNL., dar eu le-am spus ca noi le-am adus voturi , nu ei noua. 
           Urmeaza prezentarea proiectului de hotărâre privind revocarea 
hotărârilor Consiliului Local de la nr.34 la nr.38/12.09.2018 de catre domnul 
viceprimar Nicolae Vasile , conform solicitarii institutie prefectului care 
apreciaza ca sedinta extraordinara a Consiliului local din data de 12.09.2018 
a fost viciata din punct de vedere procedural si ca nu se justifica urgenta 



aprobarii proiectelor de hotarari .Drept urmare , propunem revocarea 
hotararilor adoptate cu privire la instalare totem intrare localitate , aprobare 
raport performante pe anul 2017 pentru secretarul UATC., schimbarea din 
functia a viceprimarului Stanescu Gheorghe, alegerea unui nou viceprimar , 
si delegarea catre un consilier local a atributiilor de viceprimar , cu 
mentiunea ca primele trei proiecte le aprobam din nou in aceasta sedinta. 
        Intervine Stanescu Gheorghe : hotararile de Consiliu local nu se pot 
anula sau suspenda decat de instanta de judecata , si nu de catre consiliul 
local , deoarece au produs efecte juridice. 
        D-ra secretar al UATC aduce la cunostinta la hotaraile adoptate de catre 
Consiliul local pot fi revocate oricand se constata anumite aspecte de 
nelegalitate , aduse la cunostinta de institutia prefectului , cum este cazul de 
fata ,sau cand se constata de insusi Consiliul local anumite aspecte care au 
fost omise la adoptarea actului administrativ. In conformitate cu prevederile 
din legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ , daca Consiliul local 
isi mentine hotararile despre care vorbim si nu le revoca in aceasta sedinta , 
prefectul le va ataca pentru nulitate in instanta de contencios administrativ , 
dar pana la solutionarea cauzei de catre Tribunalul Prahova , actele 
administrative se suspendă de drept. 
         Se supune aprobarii si se voteaza cu 12 voturi ,,pentru’’, 1 vot 
împotrivă – Stănescu Gheorghe si 1 vot ,,abţinere’’- Enache Dumitru , care 
motivează ca nu intelege de ce sa mai voteze o data daca a votat déjà in 
sedinta din 12.09.2018. 
         Proiectul priivnd aprobarea totemului de intrare este prezentat de catre 
domnul Nicolae Vasile . Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 13 
voturi ,,pentru’’ si 1 vot ,,abţinere’’- Stănescu Gheorghe. 
         Raportul de evaluare a activitatii secretarului UATC pe anul 2017 este 
prezentat de catre domnul Nicolae Vasile. Nu se inregistreaza discutii si se 
aproba cu 13 voturi ,,pentru’’ si 1 vot ,,abţinere’’- Stănescu Gheorghe. 
         Proiectul privind schimbarea din functia de viceprimar a lui Stanescu 
Gheorghe este supus atentiei de initiatori , ca urmare a revocatii hotararii 
nr.36 din 12.09.2018 priivnd schimbarea din functie a acestuia de la acea 
data. 
          Se urmeaza procedura de vot secret pentru schimbarea din functie , in 
conformitate cu prevederile din art.57 alin.4 din legea nr.115/2015. 
          Buletinele de vot se predau presedintelui comisiei de validare a 
mandatelor , care incheie proces-verbal cu rezultatul votului :  

- 10 voturi ,,pentru’’ 
-   3 voturi ,, împotrivă’’ 
-   1 vot nul ( buletin alb). 



        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 
de Consiliu local din data de 23.10.2018. 
       Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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