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                                  PROCES-VERBAL  

       Incheiat azi 27.07.2017,orele 14, in cadrul sedintei ordinare a  

                       Consiliului local al comunei Gura Vitioarei 

 
 

           Sedinta Consiliului local a fost convocata prin dispozitia nr.310 din 21.07.2017 

emisa de primarul localitatii.La lucrarile sedintei participa primarul localitatii dl.Tirifon 

Gheorghe, dl.viceprimar Stanescu Gheorghe, d-ra secretar al U.A.T.jurist Constantin 

Nicoleta Corina, consilier contabil Iordache Liliana Narcisa si reprezentantul salariatilor 

Bodeanu Elena Tania. 

          Participa un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15, conform apelului facut 

de presedintele de sedinta, lipsa fiind domnul Radu Ion. 

          Presedintele de sedinta, dl.Bragea Constantin,ales cu unanimitate de voturi, supune 

atentiei si aprobarii proiectul ordinii de zi. 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local 

din data de 26.05.2017– prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent staţiilor de protectie catodică 

pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu 

Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti –initiat de d-nul primar. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în 

suprafata de 74,86 mp din Localul Şcoală veche Făgetu, bun ce aparţine domeniului 

public al localităţii, în vederea desfăşurarării activităţii de recuperare psihomotorie 

pentru copiii diagnosticaţi cu autism- initiat de d-nul primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici 

ai investiţiei,, Pod peste pârâul Tasica, sat Poiana Copăceni, comuna Gura Vitioarei, 

judeţul Prahova’’- initiat de d-nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 

30.06.2017 –initiat de d-nul primar. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului public de  

salubrizare al comunei si a documentaţiei aferente în vederea atribuirii contractului de  

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - initiat de d-nul primar. 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local- initiat de d-nul primar. 
8. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, precum şi a 

indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali- initiat de d-nul 

primar. 
Puncul 6 de pe ordinea de zi se retrage de catre initiator. 

Proiectul ordinii de zi se voteaza in unanimitate. 



         Referitor la procesul-verbal din data de 16.06.2017 pe care primarul localitatii 

insista sa fie supus aprobarii Consiliului local,d-ra secretar al U.A.T.aduce la 

cunostinta ca sedinta nu a fost convocata legal, convocarea Consiliului local se face 

doar prin intermediul secretarului U.A.T,  care era plecat in concediu de odihna. 

Ordinea de de zi aprobata in sedinta din data de 26.05.2017 , in care au fost adoptate 

patru hotarari de Consiliu local nu mai poate fi aprobata , din nou , intr-o alta sedinta. 

         Hotararile adoptate de Consiliul local nu se contrasemneaza pentru legalitate 

decat de secretarul U.A.T. 

         Intervine domnul Andreescu Mihai care arata ca hotararile din 26.05.2017 au 

fost revocate in sedinta din 16.06.2017. 

        D-ra secretar ii aduce la cunostinta ca actele administrative adoptate conform 

prevederilor legale nu se revoca fara temei, dupa bunul plac al fiecaruia, proiectele de 

hotarari din 26.05.2017 au fost avizate pentru legalitate de secretar, hotararile 

adoptate sunt legale , drept urmare contrasemnate. In registrul de evidenta al 

hotararilor de Consiliu local nu exista inregistrata nici o hotarare de revocare. In 

consecinta, ceea ce nu e inregistrat in acel registru, nu exista. Este ca publicarea 

actelor normative in Monitorul oficial. 

       Nu se mai inregistreaza discutii. Nu se supune aprobarii procesul-verbal din data 

de 16.06.2017,drept urmare nu se aproba. 

        Proiectul nr.1 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul localitatii.Nu 

se inregistreaza discutii si se aproba cu 14 voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul nr.2 este prezentat de catre primarul localitatii. Nu se inregistreaza 

discutii pe marginea proiectului  se supune aprobarii si inregistreaza 14 voturi 

,,pentru,,. 

       Proiectul nr.3 este supus aprobarii de catre primarul localitatii. Se aproba cu 14 

voturi,pentru,,, fara obiectiuni, discutii sau recomandari. 

       Proiectul nr.4 referitor la contul de exectie al bugetului locala la data de 

30.06.2017 este prezentat de initiator si nu inregistreaza discutii, adoptandu-se cu 14 

voturi,,pentru,,. 

       Rectificarea bugetului local este prezentata de primar si consilierul contabil, nu se 

inregistreaza discutii si se aproba cu 14 voturi ,,pentru,,. 

      Ultimul proiect de pe ordinea de zi este supus atentiei celor prezenti de catre 

primarul localitatii, care prezinta o grila de salarizare intocmita de consilierul contabil 

prezent in sedinta si de inspectorul resurse umane. 

       Solicita cuvantul d-ra secretar care aduce la cunostinta la grila de salarizare 

prezentata nu corespunde realitatii si nu este conforma cu legea nr.153 a salarizarii 

personalului bugetar, deoarece salariile propuse sunt stabilite eronat. 

       Intervine primarul localitatii care vocifereaza in sala la secretar ; ba este corecta 

grila ca am facut-o eu .Si propun ca indemnizatia de sedinta pentru consilier sa fie de 

7% din indemnizatia primarului. 

      Domnul Vasile Nicolae nu este de acord cu propunerea facuta : mi se pare corect 

sa luam maximul ,adica 10% din indemnizatia primarului. Propunere sustinuta si de 

domnii Bragea Constantin si Irimescu Silviu. 

       D-ra secretar aduce la cunostinta ca salariile propuse nu sunt stabilite corect, ca 

primarul localitatii vrea sa induca in eroare Consiliul local, sprijinit de consilierul 



contabil si inspectorul urbanism , prezenti in sala , care vocifereaza la secretarul 

U.A.T. : 

         Inspectorul Bodeanu : secretarul nu mai are nici un compartiment in subordine  

a venit de la Bucuresti adresa. 

         Consilierul contabil : nu i se poate acorda secretarului salariul maxim, salariile 

se acorda in limita cheltuielilor, nu s-au incasat toate veniturile, iar legea salarizarii nu 

prevede coeficienti decat pentru demnitari. Si nu ne lasa sindicatul sa dam maxim  ca 

ne-am consultat. Avem investitii , iar d-ra secretar afost sanctionata. 

        D-ra secretar al U.A.T. : nu stabileste sindicatul salariile, bani pentru investitii 

avem, nu se confunda cu salariile, pe care ordonatorul de credite e obligat sa le 

propuna aprobarii Consiliului conform legii, iar pentru sume insuficiente pentru 

salarii se face rectificare de buget. 

        Inspector Bodeanu : si eu pot sa iau 5.800 lei. 

        D-ra secretar al U.A.T.aduce la cunostinta domnilor consilieri ca afirmatiile 

celor doi salariati sunt mincinoase ; toti secretarii de U.A.T au fost convocati 

impreuna cu primarii la sedinta de catre prefectul judetului si de catre presedintele 

Consiliului judetean , u.a.t-urile care nu au bani suficienti pentru salarii pot face 

rectificare de buget pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile. Este raspuns venit de 

la minister , la solicitarea celor doua institutii. Dar oricum  institutia noastra are 

fonduri suficiente pentru plata salariilor. 

        De asemenea,  arata ca in grila prezentata de primarul localitatii, majoritatea 

salariilor au fost dublate , dar salariul secretarului a ramas la nivel minim. Salarizarea 

personalului trebuie facuta corect fara discriminari ,in functie de nomanclatorul de 

functii stabilit de legiuitor, secretarul U.A.T.este functie publica de conducere si nu 

poate fi salarizat la un nivel mai mic decat functiile publice de executie de consilier 

grad superior. Arata ca salariatul Bodeanu Elena urca de la 2.740 lei la 4.365 lei  

conform grilei prezentate , la fel contabil Iordache urca de la 3.360 lei la 4.365 lei. 

Or, functia de conducere nu poate fi remunerata cu un salariu de 4.017 lei , asa cum 

propune primarul, fara sa i se aplice majorare la maxim  adica 5.800 lei , asa cum 

prevede legea nr.153. Si asa cum prevede decizia Curtii Constitutionale nr.794 din 

2016, care permite ca nivelul salariilor sa fie stabilit la maxim. 

       Intervine primarul localitatii : doar eu fac salariile si sindicatul mi-a facut adresa 

ca este bine asa. 

       D-ra secretar al U.A.T. arata ca : adresa emisa de sindicatul de la Consiliul 

judetean este o adresa comuna pentru toate institutiile,  indiferent de grila pe care o 

prezinta institutiile, ei fac acelasi raspuns.. Si nu sindicatul stabileste salariile intr-o 

institutie publica. Si nu trebuie sa ii trimiti sindicatului documente intocmite eronat de 

contabil si inspector resurse umane. 

       Domnul Vasile Nicolae intreaba contabilul daca avem bani in buget pentru plata 

salariilor majorate  asa cum sustine d-ra secretar. 

       La raspunsul contabilului : da,  avem bani, domnul Vasile Nicolae propune sa le 

dam . 

      Primarul localitatii intervine iar pe un ton amenintator : iar secretara sa mearga la 

secretariat. 

       D-ra secretar : functia pe care o detin eu este de secretar al comunei,  asa cum si 

dumneata esti primar al comunei. 



         Inspector Bodeanu intervine : d-ra secretar nu ne spune nimic. 

         In virtutea dreptului la replica, d-ra secretar ii raspunde : dumneata detii o 

functie de executie, nu poti fi salarizata cu 5.800 lei , asa cum ai venit sa sustii 

minciuni in fata Consiliului local, si imi esti subordonata ierarhic. 

         Presedintele de sedinta propune sa se voteze intai indemnizatia consilierilor de 

10% din indemnizatia primarului si apoi salariile propuse de primar. 

          D-ra secretar precizeaza ca se pot formula amendamente  dar ca proiectul nu 

poate fi votat fragmentat. Si avand in vedere considerentele mai sus expuse  nu 

avizeaza pentru legalitate proiectul de hotarare in forma propusa de primar. 

        Domnul Irimescu Silviu : eu propun sa luam o pauza, sa intrerupem sedinta, 

propunere cu care primarul localitatii nu este de acord. 

         Presedintele de sedinta supune aprobarii propunerea celorlalti consilieri locali 

de stabilire a cuantumului indemnizatiei de sedinta la 10% din indemnizatia 

primarului , propunere care inregistreaza 14 voturi ,pentru,,. 

         D-ra secretar prezinta in sedinta rapoartele de evaluare ale performantelor 

profesionale individuale ale secretarului U.A.T. intocmite pe anii 2015 si 2016,cu 

calificativ de evaluare ,,Foarte bine,,, ceea ce nu apare si in grila de salarizare propusa 

de primar. 

        Dl.Soare Gheorghe ; noi de ce am mai venit aici ?sa votam ce semneaza 

primarul. 

        D-ra secretar ; dar v-am spus de la inceput ca grila este gresita, iar salariile sunt 

stabilite eronat. Consiliul local trebuie sa aprobe o grila corecta, intocmita conform 

legii. Un salariat cu o functie de executie nu poate avea un salariu mai mic decat unul 

cu functie de conducere. Iar secretarul U.A.T.poate fi salarizat la nivel maxim ca ii 

permite legea care stabileste si nomenclatorul de functii din administratie. 

Toata munca din primarie e la secretarul U.A.T.,iar majoritatea compartimentelor 

sunt in subordinea directa a acestuia, si nu asa cum va minte inspectorul urbanism 

Bodeanu. 

       Consilier contabil ; eu am diploma de licenta care echivaleaza cu masterul, si nu 

iau maximul de 5.800 lei. 

       Presedintele de sedinta arata ca nu este corect ca subalternii sa aiba salarii mai 

mari decat cei din conducere.Dar puteti sa faceti contestatie, d-ra secretar, ca si eu am 

facut si am pierdut si iar am facut contestatie. 

       D-ra secretar ii informeaza pe cei prezenti ca doar secretarul U.A.T.are masterul 

absolvit, iar diploma de licenta niciodata nu tine loc de diploma de masterat. Iar cei 

doi salariati Bodeanu si Iordache detin functii de executie si nu pot fi niciodata 

salarizati cu 5.800 lei. Salariile din grila propuse pentru acesti salariati sunt déjà la 

maximum. 

      Presedintele de sedinta supune aprobarii grila intocmita de primar, care 

inregistreaza 8 voturi,,pentru ,, si 6 voturi,,abtinere,, : domnii Vasile Nicolae,Irimescu 

Silviu-Marius, Leonte Vasile,Nita Constantin, Schiopu Daniela. 

      Primar : gata , avem 8 voturi ,pentru ,,.  

       

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA 

  BRAGEA CONSTANTIN                                         SECRETAR U.A.T. 

                                                                JR.CONSTANTIN NICOLETA-CORINA 

          

        

      

     

     

 

       

        

         

 

 

 

 

 

 
 

 


