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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de primarul localitatii, cu nr.217/22.09.2021. 

          La lucrarile sedintei participa primarul ales dl.Stanescu Gheorghe,  

d-ra secretar general al unitatii administrativ-teritoriale, jr.Constantin 

Nicoleta - Corina  si un nr.de 15 consilieri locali din totalul de 15 membri ai 

Consiliului Local .  

          Presedintele de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi , care se aproba 

in unanimitate de cei prezenti :  

1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare de indata a 

Consiliului local al comunei Gura Vitioarei din data de 18.08.2021. 

2. Aprobarea procesului –verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al 

comunei Gura Vitioarei din data de 30.08.2021. 

3. Aprobarea Statutului comunei Gura Vitioarei- initiator primarul comunei- 

avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

4. Aprobarea rectificarii bugetului local- initiator primarul comunei- avize 

comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

5.Aprobarea modificarii tarifului de distributie apa potabila la nivel de 

comuna - initiator primarul comunei - avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

6.Aprobarea anularii unor creante fiscale constand in amenzi 

contraventionale - initiator primarul comunei - aviz comisie nr.3. 

         La propunerea primarului comunei de suplimentare a proiectului 

ordinii de zi cu un proiect de hotarare de modificare a hotararii de aprobare 

excedent buget local an 2020 si cu aprobarea procesului-verbal al sedintei de 

indata din 17 septembrie 2021 ,presedintele de sedinta supune aprobarii 

suplimentarea ordinii de zi , care se aproba in unanimitate . 

        Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi , se supune aprobarii  

procesul- verbal al sedintei extraordinare de indata din 18 august 2021. 

   Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
   Punctul 2 de pe ordinea de zi , aprobarea procesului –verbal al sedintei  



ordinare din 30 august se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea Statutului comunei este 

prezentat de dl. primar. Avem si avize favorabil al comisiei nr.2 ,nr.3 si nr.1.         

Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
   Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local este  

prezentat de dl. primar. Avem aviz favorabil de la comisia nr.3 , nr.2 si nr.1. 

Nu se mai inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Aprobarea anularii unor creante fiscale ale unor debitori decedati , in 

suma de 120, 645,00 lei este supus atentiei de primarul localitatii. Nu se 

inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
        Proiectul de hotarare privind modificarea tarifului de apa potabila 

furnizata de operatorul Jovila Construct Srl este prezentat de domnul primar. 

Se propune de catre operatorul serviciului de apa majorararea tarifului de 

distributie a apei la 5,25 lei /mc,cu TVA ,tarif  pentru populaţie  4,82 lei/ mc 

fără TVA ,tarif  pentru rest utilizatori, in baza unei documentatii tehnico 

economice depusa , precum si in baza unui aviz favorabil al A.N.R.S.C. 

Bucuresti.  

        Presedintii celor 3 comisii de specialitate dau citire avizelor 

nefavorabile ale comisiilor , rezultate in urma dezbaterilor, apreciind ca 

tariful propus este prea mare si ca nu se justifica, nu s-au facut lucrari la 

reteaua de apa. 

        Primarul comunei propune amanarea proiectului de hotarare si prezenta 

unui reprezentant al operatorului serviciului de apa in urmatoarea sedinta de 

Consiliu local , urmand ca acestuia sa i se faca o propunere de majorare a 

tarifului in doua etape . 

        Cu 15 voturi ,,pentru’’ proiectul de hotarare se amana. 

       In continuare , se supune aprobarii procesul-verbal al sedintei 

extraordinare de indata din 17 septembrie 2021 , care se aproba in 

unanimitate , fara obiectiuni. 

       Ultimul punct de pe ordinea de zi suplimentara , modificarea hotararii 

nr.30 din aprilie 2021 de modificare a excedentului bugetului local la finele 

anului 2020 , este prezentat de domnul primar care informeaza ca pentru 

transparenta a solicitat compartimentului de resort sa prezinte in mod 

detaliat repartizarea sumelor pe obiective. Nu se inregistreaza discutii si se 

aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 



        Dupa dezbaterea proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi , au 

loc discutii despre microbuzul scolar , locuri de parcare la scoala, parcul de 

la scoala Poiana Copaceni, pietruire ulita sat Bughea de Jos , conform 

aspectelor sesizate de dl. Moise Adrian , dl.Radu Ion , d-na Iosif  Domnica si 

dl.Grigore Alin. 

       Primarul comunei aduce la cunostinta ca va analiza si va aduce la 

indeplinire pe cat posibil problemele ramase de rezolvat. 

       La final de sedinta , dl.primar informeaza pe cei prezenti cu privire la 

cererea societatii Ecosand de renuntare la contractul de inchiriere pe care il 

avea incheiat cu autoritatea locala , incepand cu data de 10 septembrie 2021 , 

ca urmare a maorarii chiriei. De asemenea , se aduce la cunostinta ca devizul 

general al lucrarilor la obiectivul de alimentare cu apa in satul Bughea de Jos 

a fost reactualizat ca urmare a unei erori de calcul a proiectantului , suma 

alocata de la bugetul de stat fiind de 7.071.846,18 lei. 

 Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare a  

Consiliului local din data de 28 septembrie 2021. 

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