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           încheiat azi, 28.11.2017, 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 primarul localitatii nr. 

632/24.11.2017 , la iniţiativa unui număr de cinci consilieri locali : Stănescu 

Gheorghe, Enache Dumitru, Negoiţă Elena, Vasile Daniel şi Brăgea 

Constantin. 

        La lucrarile sedintei participa domnul viceprimar Stănescu Gheorghe ,  

d- ra secretar al U.A.T.C.jr. Constantin Nicoleta - Corina , ec. Iordache 

Liliana –Narcisa  din biroul contabilitate , impozite şi taxe , si un numar de 

13 consilieri locali din totalul de 15.  

        Participă si domnul Micu Constantin , primul supleant pe lista P.N.L. 

Prahova la alegerile locale din data de 5.06.2016, al cărui mandat urmează să 

fie validat in sedinta. 

        Preşedintele de sedinta, doamna Negoita Elena, supune atentiei si 

aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de zi : 

1. Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local din data de 22.09.2017– prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unui 

mandat de consilier local şi se declară vacant locul de consilier local 

respectiv –initiat de domnii consilieri locali Stănescu Gheorghe, Brăgea 

Constantin ,Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache Dumitru. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

domnului Micu Constantin - initiat de domnii consilieri locali Stănescu 

Gheorghe, Brăgea Constantin Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache 

Dumitru. 

4. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei nr.445/27.09.2017 a 

primarului comunei cu privire la rectificarea bugetului local - initiat de 

domnii consilieri locali Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin ,Vasile 

Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache Dumitru. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local la data de 30.09.2017 –initiat de domnii consilieri locali Stănescu 



Gheorghe, Brăgea Constantin, Vasile Daniel ,Negoiţă Elena şi Enache 

Dumitru. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - initiat de domnii 

consilieri locali Stănescu Gheorghe, Brăgea Constantin, Vasile Daniel 

,Negoiţă Elena şi Enache Dumitru. 

7. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului local nr.42/8.08.2017 

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei- initiat de d-nul viceprimar. 

8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei- initiat de d-nul viceprimar. 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza al secretarului 

U.A.T.C Gura Vitioarei, precum şi a indemnizaţiei maxime lunare de 

care beneficiază consilierii locali - initiat de d-nul viceprimar. 

    Iniţiatorul proiectelor nr.7,8 şi 9, domnul viceprimar, anunta pe cei  

prezenti ca renunţă la proiectele iniţiate de dumnealui. Si propune 

suplimentarea ordinii de zi cu inca doua proiecte privind alimentarea cu apa 

din satul Bughea de Jos. 

         D-ra secretar al UATC aduce la cunostinta celor prezenti ca este vorba 

despre doua proiecte de hotarari cu privire la actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a cofinanţării la proiectul de înfiinţare sistem 

alimentare cu apa in satul Bughea de Jos, care trebuie supuse dezbaterii , 

deoarece proiectantul a întocmit greşit devizul general al investiţiei , si acum 

exista diferente de valori.  

         Având in vedere ca noua documentatie a fost intocmita in data de 

27.11.2017, conform solicitarii M.D.R.A.P.F.E. Bucuresti din data de 

24.11.2017, consiliul local trebuie sa aprobe noua valoare a investiţiei 

actualizată. Si se solicită ,astfel, suplimentarea ordinii de zi cu cele două 

proiecte. 

         Consilierii locali sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi , prin vot 

exprimat. 

         În continuare , se supune aprobării procesul –verbal al sedintei 

anterioare, care se aprobă fără obiecţiuni. 

         La punctul 2 de pe ordinea de zi , se dă citire referatului constatator 

întocmit de primarul si secretarul UATC. ,prin care se propune consiliului 

local să constate încetarea , prin demisie , a mandatului de consilier local al 

PNL Prahova al numitului Sin Ştefăniţă Mădălin , şi să declare vacant locul 

de consilier local deţinut de acesta. 

         Se supune aprobării şi se înregistrează 13 voturi ,,pentru’’. 

 

   



          Proiectul nr.3 de pe ordinea de zi este supus atentiei de către 

preşedintele comisiei de validare a mandatelor , Brăgea Constantin ,care 

propune validarea primului supleant de pe lista PNL Prahova , domnul Micu 

Constantin , membru al acestui partid conform adresei emise in data de 

20.09.2017. 

          Domnul Micu Constantin este invitat de d-ra secretar al U.A.T.C sa 

depună jurământul în faţa Consiliului local . 

          Cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie , se depune jurământul consemnat 

în scris, semnat de consilierul local nou validat şi de catre preşedintele de 

şedinţă. 

         Proiectul de hotărâre privind validarea dispoziţiei nr.445/27.09.2017 a 

primarului comunei cu privire la rectificarea bugetului local este prezentat 

de contabil Iordache Liliana. 

         Domnul Nicolae Vasile intreaba daca exista avizul de legalitate al 

secretarului UATC pe acest proiect. 

         D-ra secretar ii reaminteste ca toate avizele secretarului pe proiectele 

de hotarari au fost transmise catre consilierii locali o data cu materialul de 

sedinta , si este unul pozitiv. Arata ca , dispozitia nr. 445 a fost emisa ca 

urmare a necesitatii rectificarii bugetului local, in urma solicitarii DGRFP 

Prahova , care a alocat sume pentru plata drepturilor asistentilor sociali ai 

persoanelor cu handicap grav şi aretras sume de la tichetele de cresa si 

gradinita , dar consiliul local nu a putut fi convocat in sedinta la acea data. 

Acum , prin hotararea de consiliu local, se valideaza dispozitia primarului cu 

privire la rectificarea bugetului local. 

         Nu se mai înregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , 

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

         Proiectul cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la data 

de 30.09.2017 , initiat de un grup de consilieri locali , este prezentat de 

contabil. 

         Domnul Andreescu Mihai arata ca avem incasari mici. 

         D-na contabil ii aduce la cunostinta ca, la rectificarea propusa, se 

echilibreaza bugetul la partea de venituri si cheltuieli. 

         Nu se mai înregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , 

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

         Rectificarea bugetară este prezentată de d-na contabil , care informeaza 

ca pentru plata salariilor avem bani doar in procent de 65% , si propune 

alocarea din bugetul local a 20 mii lei pentru plata salariilor. 

         Nu se mai înregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , 

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

 



          Proiectul de hotarare privind actualizarea cofinanţării obiectivului de 

investiţii alimentare cu apa in satul Bughea de Jos este prezentat de iniţiator. 

Se propune modificarea sumei de la 164.000 lei la 305.699, 09 lei , ca 

urmare a actualizarii valorilor investitiei. 

          Nu se mai înregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , 

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

          Proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii alimentare cu apa in satul Bughea de 

Jos este prezentat de iniţiator. 

Se propune modificarea valorii totale a investiţiei la 4.622.067,09 lei, din 

care de la bugetul de stat suma de 4.316.368 lei . 

          Nu se mai înregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , 

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

          La sfârşitul dezbaterilor , d-ra secretar al UATC.solicita domnilor 

consilieri locali sa –si depuna rapoartele de activitate pe anul 2016, şi 

precizeaza ca doar doamna Iosif  Elena Domnica , consilier local al PSD , a 

depus acest raport. 

          Preşedintele de şedinţă , doamna Negoiţă Elena , declară închise 

lucrările şedintei extraordinare de Consiliu local. 

         

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