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         Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a 

fost convocata prin dispoziţia emisa de domnul viceprimarul cu atribuţii de 
primar nr.241/24.09.2018. La lucrarile sedintei participa viceprimarul cu 

atribuţii de primar  Nicolae Vasile , d-ra secretar al U.A.T.C. jurist 

Constantin Nicoleta – Corina, contabil Iordache Liliana si un numar de 15 

consilieri locali din totalul de 15. 

         Preşedintele de sedinta, domnul consilier local Irimescu Silviu -Marius  

supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de 

zi : 

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

Consiliului local din data de 12.09.2018 - prezintă secretarul U.A.T.C . 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - iniţiat de 

viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei. 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale si pentru personalul contractual din aparatul 

de specialitate al primarului începând cu luna septembrie 2018 - iniţiat de 
viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei. 
4. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.nr.38/12.09.2018 privind 

delegarea temporară către domnul consilier local Radu Ion a atribuţiilor 
viceprimarului comunei - iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar al 
comunei Gura Vitioarei. 

5. Proiect de hotărâre privind delegarea temporară către un consilier local a 
atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei - iniţiat de viceprimarul 

cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei. 
      Initiatorul proiectelor , domnul viceprimar cu atribuţii de primar , anunta 
retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor nr.4 si nr.5. 

      Se supune aprobarii proiectul ordinii de , care se aprobă in unanimitate. 

 

 



        Referitor la procesul-verbal al sedintei din data de 12.09.2018 , supus 

aprobarii de d -ra secretar al UATC ,nu se inregistreaza discutii si se voteaza 

in unanimitate. 

        Rectificarea bugetului local este prezentata de contabil Iordache 

Liliana, conform deciziei directorului DGRFP Ploiesti , ni s-au repartizat 

128 mii , pe care propunem sa ii ducem la cap.drumuri , reparatii curente, 

restul sumelor din raport fiind o repartizare pe trim.lll si IV. 

        Se supune aprobării si se înregistrează 13 voturi ,,pentru’’ si 2 voturi 

,,abţinere’’- Vasile Daniel şi Stănescu Gheorghe . 
        Domnul Micu Constantin apreciaza ca ar fi cazul sa se asfalteze si 

drumul de la calea ferată la Bughea . 
        In continuare , domnul Nicolae Vasile supune aprobării proiectul de 
hotarare privind stabilirea salariilor pentru secretarul UAT si pentru 

personalul contractual , incepând cu luna septembrie 2018, deoarece , in 

comparatie cu salariile stabilite la maxim pentru functionarii publici din 

ianuarie 2018 , acestea nu s-au aprobat cu respectarea principiilor din legea 

salarizarii nr.153/2017. Exista si aviz consultativ de la sindicatul Consiliului 

Judetean Prahova , la care sunt afiliati salariatii primariei. 

        Se supune aprobării si se înregistrează 13 voturi ,,pentru’’ si 2 voturi 

 ,, abţinere’’- Vasile Daniel si Stanescu Gheorghe. 

        La final de sedinta , domnul Soare Gheorghe solicita reparatie punte 

Fundeni prin înlocuirea scândurilor ,nu s-a reuşit îndreptarea. De asemenea , 
solicită relaţii despre asfaltarea de la Fundeni. 
        Domnul Nicolae Vasile informează ca lucrarile vor demara dupa 
desemnarea castigatorului licitatiei . 

        Doamna Iosif  Domnica solicita executivului rezolvarea situaţiei 
cabinetului medical din sat Poiana Copăceni , unde nu există decât condiţii 
minime de subzistenţă , oamenii stau ore întregi la uşa medicului , internetul 
nu funcţionează . Ar fi bine ca medicul de familie sa funcţioneze intr-un 

spaţiu adecvat , de la Schela Boldeşti. 
        Domnul Nicolae Vasile aduce la cunostinta ca se va remedia si aceasta 

problema. 

        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 

de Consiliu local din data de 12.09.2018. 

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