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                              PROCES –VERBAL 

          incheiat azi ,6.07.2022,  in cadrul sedintei extraordinare de  

                 indata a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

 
         Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local a fost convocata 

prin dispozitia emisa de domnul primar nr.128/5.07.2022. La lucrarile 

sedintei participa domnul primar  Stanescu Gheorghe , d- ra secretar general 

al comunei Constantin Nicoleta Corina  si un numar de 11 consilieri locali 

din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind domnii Stanciu Tiberius Mihail, 

Radu Ion si Marin Marius- Adrian. 

         Presedintele de sedinta , domnul Vasile Daniel ,supune aprobarii 

proiectul ordinii de zi , care se voteaza si aproba in unanimitate : 

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

Consiliului local al comunei Gura Vitioarei din data de 23.06.2022. 

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

comunei Gura Vitioarei din data de 14.06.2022. 

3.Aprobarea actualizarii devizului general al obiectivului de investitii  

,,Infiintare sistem alimentare cu apa, sat Bughea de Jos, comuna Gura   

Vitioarei, judetul Prahova’’ – initiat de primarul comunei. 

4.Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei pe anul 2022, cu estimari 

pentru anii 2023-2025 - initiat de primarul comunei. 

5.Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local la finele anului 2021- 

initiat de primarul comunei. 

      Punctul 1 se aproba cu 11 voturi,,pentru’’ , fara discutii. 

      Punctul 2 se aproba cu 11 voturi,,pentru’’ , fara discutii. 

      Punctul 3 este prezentat de dl.primar , se supune aprobarii si 

inregistreaza 11 voturi ,,pentru’’. 
      Rectificarea bugetului local este prezentata de dl.primar , prin hotarare a 

Cons.Judetean ni s-a alocat suma de 400 mii lei pe care am repartizat-o la 

asfaltari drumuri pe sate. Se supune aprobarii si inregistreaza 11 voturi 

,,pentru’’. 
      Ultimul punct de pe ordinea de zi este supus analizei de catre initiator , 

se supune aprobarii si se inregistreaza 11 voturi,,pentru’’. 



 

 

         Nu se mai inregistreaza discutii , motiv pentru care prseesdintele de 

sedinta declara inchise lucrarile sedintei de Consiliu Local.        

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