
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

                                 PROCES –VERBAL 

      încheiat azi, 10.03.2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului  

                          Local al comunei Gura Vitioarei 

 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de primarul localitatii, cu nr.49/4.03.2022. 

          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, domnul Manole Nicolae, prezinta proiectul 

ordinii de zi , care se aproba in unanimitate de cei prezenti :  

1.Aprobarea procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local 

al comunei Gura Vitioarei din data de 22.02.2022. 

2.Aprobarea atestarii domeniului public al comunei Gura Vitioarei - initiat 

de primarul comunei – avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

3.Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei cu estimari pentru anii 

2023-2025- initiat de primarul comunei – avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

4.Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local la sfarsit de an 2021- 

initiat de primarul comunei-  avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

5.Aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna februarie 

2022 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul 

preuniversitar de stat de pe raza comunei– initiat de primarul comunei- avize 

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

6.Alte probleme de interes public local. 

         La propunerea primarului comunei se suplimenteaza proiectul ordinii 

de zi cu doua proiecte de hotarare , si anume ; asocierea comunei cu judetul 

Prahova si alte UAT –uri in A.D.I Parteneriatul pentru Managementul 

Deseurilor Prahova ,precum si rectificarea RLU aferent PUG al comunei, 

propunere acceptata in unanimitate de cei prezenti. 

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

procesul- verbal al sedintei extraordinare din 22 februarie 2022. 

   Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

    



         Punctul 2 de pe ordinea de zi este prezentat de dl. primar. Avem si 

avize favorabile ale comisiilor de specialitate. Nu se inregistreaza discutii si 

se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi este prezentat de dl. primar. Avem si 

avize favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Nu se inregistreaza inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi 

,,pentru’’. 

         Punctul 4 de pe ordinea de zi este supus atentiei de primarul comunei. 

         Se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’, fara discutii.  

         Punctul 5 de pe ordinea de zi este supus atentiei de primarul comunei , 

care informeaza ca in luna ianuarie Consiliul de administratie al scolii nu a 

emis hotarare pentru decontarea navetei profesorilor. 

         Nu se inregistreaza inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi 

,,pentru’’. 

          Proiectul suplimentar privind asocierea comunei noastre cu judetul 

Prahova si alte UAT –uri in ADI Managementul Apei este prezentat de 

dl.primar. Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’ 

          Proiectul suplimentar privind rectificarea Regulamentului Local de 

Urbanism aferent PUG al comunei prin introducerea unei interdictii in 

anumite zone – centre colectare fier vechi , conform aviz unic al comisiei 

tehnice de urbanism din cadrul Consiliului Judetean Prahova  se aproba cu 

15 voturi ,,pentru’’, fara discutii. 

          La ultimul punct de pe ordinea de zi – Alte probleme de interes public 

local – dl.Dumitrescu Grigore solicita relatii despre citatiile primite de 

consilierii locali de la instanta de judecata , emise in procesul cu Jovila Srl.  

          Dl.primar informeaza ca procesul a aparut pentru ca vrem sa aderam 

la ADI Apa. Mai mult, Jovila nu vrea sa plateasca redeventa actualizata , asa 

cum a lasat masura Curtea de Conturi. Si tot Jovila nu vrea sa ne dea aviz 

pentru o lucrare la gradinita , solicitand inca o suma de 300 lei. 

    Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare a  

Consiliului local din data de 10 martie 2022. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    SECRETAR  GENERAL 

   Nicolae MANOLE                           Jr. Nicoleta-Corina CONSTANTIN 


