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        Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 
domnul primar nr.213/19.05.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 
primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, consilier 
contabil Iordache Liliana si un numar de 13 consilieri locali din totalul de  
15 consilieri locali , lipsa fiind domnii Soare Gheorghe Cristinel şi Schiopu 

Maria Daniela. 
       Presedintele de sedinta , domnul Andreescu Mihai, supune atentiei si 
aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
1.  Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 7.04.2017– prezinta d- ra secretar . 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al primarului- iniţiat de d-nul 
primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local la finele anului 2016 - iniţiat de d-nul primar. 

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

local la trimestrul l al anului 2017- iniţiat de d-nul primar. 
5. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor aparţinand 

domeniului public al comunei Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul primar. 
6. Raport privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 

al localităţii – prezintă d-nul primar. 
       Proiectul ordinii de zi se aproba in unanimitate de catre consilierii locali 
prezenti . 
       Procesul –verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate de catre 
cei prezenti, fără obiecţiuni. 
       Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii, 
care supune atentiei aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
al aparatului de specialitate al primarului. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
13 voturi ,,pentru’’. 



       Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , 
care supune atentiei aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 

31.12.2016. 
       Solicita cuvantul domnii : 
       Nicolae Vasile : ce inseamna tichete de gradinita ? 
       Consilier contabil : sunt tichete de 50 lei care se acorda prescolarilor 
prezenti la gradinita , cu conditia ca parintii acestora sa nu aiba posibilitati 
financiare. 
       Iosif Elena : ce inseamna cheltuieli cu reparatiile la parcuri ? am 
solicitat domnului vice sa se repare bancile din parc. 
       Primar : se va face. 
       Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
13 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , 
care supune atentiei aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 
31.03.2017. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
13 voturi ,,pentru’’. 
      Punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , 
care supune atentiei aprobarea completarii domeniului public cu sapte pozitii 
noi, este vorba despre drumuri care au fost intabulate si nu au fost prinse in 
inventar. 
       Leonte Vasile : unde sunt , de exemplu , DS24 si DS 25 in Gura 
Vitioarei ? 
       Primar : DS24 – la Sora ,DS 25 –la Bomboni. 
       Bragea Constantin : dar la Faget ? 
       Primar : la Faget sunt patru. 
       Irimescu Silviu : la Fundeni nu sunt ? 
       Primar : la Fundeni sunt toate. 
       Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
13 voturi ,,pentru’’. 
      Raportul de activitate pe registrul agricol in anul 2016 se prezinta de 
primarul localitatii , care se aproba in unanimitate , fara a fi necesara 
emiterea de hotarare de Consiliu local. 
       Având în vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 
proiectului ordinii de zi ,preşedintele de sedinta declară închise lucrarile 
sedintei de Consiliu Local .         
       
 
 



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