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        Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar  nr. 48/17.02.2017 

        La lucrarile sedintei participa domnul primar Tirifon Gheorghe, d-ra 

secretar al unitatii administrativ-teritoriale, jr.Constantin Corina si un numar 

de 14 consilieri locali din totalul de 15 , lipsa fiind domnul Soare Gheorghe 

Cristinel. 

        Preşedintele de sedinta, domnul consilier local Enache Dumitru,  

supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de 

zi : 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei de indata a 

Consiliului Local din data de 6.01.2017 – prezinta d- ra secretar . 

2. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei de indata a 

Consiliului Local din data de 31.01.2017– prezinta d- ra secretar 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de posturi pentru 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2017 - initiat 

de d-nul primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2017 - 

inţtiat de d-nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire 

a Riscurilor pentru U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2017- iniţiat de d-nul 

primar. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea 

resurselor umane , materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor 

de urgenţă în anul 2017 în U.A.T.C.Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul 

primar. 

7. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă prin actualizarea componenţei , modificarea 

organigramei şi a regulamentului de organizare si functionare ale 

serviciului - iniţiat de d-nul primar. 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor 

şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2017 

- iniţiat de d-nul primar. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2017 -2018- iniţiat de d-nul 

primar. 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local 

nr.66/16.12.2016 pentru stabilirea unor taxe locale în anul 2017- iniţiat 

de d-nul primar. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei ce reprezinta cofinanţare la 

obiectivul de investiţii ,, Înfiinţare sistem alimentare cu apa în comuna 

Gura Vitioarei ,sat Bughea de Jos, judeţul Prahova’’-iniţiat de d-nul 

primar. 

12. Proiect de hotărîre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2017- iniţiat de d-nul primar. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii investiţiei si a studiului de 

fezabilitate al investitiei 

    ,,Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in comuna Gura  

     Vitioarei , judeţul Prahova’’- iniţiat de d-nul primar. 

14. Proiect de hotărîre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii 

,,Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in comuna Gura Vitioarei 

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

  Procesele –verbale ale sedintelor anterioare din 6.01.2017 si 31.01.2017 

se aproba , fara obiectiuni. 

       Proiectul nr.1 , punctul 3 de pe ordinea de zi este supus atentiei de 

catre primarul localitatii , si anume aprobarea unui nr. de 35 posturi de 

asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav. 

       Domnul Irimescu Silviu : in ce conditii se acorda , deoarece exista 

persoane care pot sa ia si indemnizatie ? 

       Domnul Nicolae Vasile : face cineva anchete sociale pentru aceste 

cazuri cu handicap grav ? 

       D-ra secretar : indemnizatia pentru insotitor persoane cu handicap grav 

sau salariul se acorda in functie de optiunea persoanei care solicita acordarea 

dreptului , in baza unor documente justificative. Gradul de handicap trebuie 

sa fie grav .Da ,se fac anchete sociale. Iar finanţarea drepturilor se asigura de 

la bugetul de stat , in totalitate. 

       Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se inregistreaza 

14 voturi ,,pentru’’. 

      Proiectul nr.2 este prezentat de catre primarul localitatii. 



      Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se inregistreaza 14 

voturi ,,pentru’’. 

      Proiectul nr.3 este prezentat de catre primarul localitatii : actualizarea 

P.A.A.R-ului în anul 2017 , conform structurii – cadru aprobata de Guvern si 

adaptata de fiecare U.A.T.in parte , conform specificului localitatii. 

      Se supune aprobarii si se inregistreaza 14 voturi ,,pentru’’. 

      Proiectul nr.4 este prezentat de catre primarul localitatii. 

      Domnul Nicolae Vasile : sumele din plan sunt asigurate pentru situaţii de 

urgenta ? 

      Primar : da , in mare parte. 

      Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 

 14 voturi ,,pentru’’. 

      Proiectul nr.5 este prezentat de catre primarul localitatii. 

      D-ra secretar solicita cuvantul : consilierii locali si viceprimarul nu au 

voie sa fie voluntari in S.V.S.U., legea le interzice acest lucru. Avem 

hotarare de Guvern cu aceasta interdicţie , dar daca domnii consilieri locali 

propusi a face parte din acest serviciu sunt de acord cu aceasta nominalizare, 

eu imi dau avizul de legalitate pe acest proiect de hotarare. 

      Domnul Vasile Nicolae : ar fi bine sa participam si noi in acest S.V.S.U. 

      Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 

      Proiectul nr.6 este prezentat de catre primarul localitatii. Propun 

acordarea unui nr. de 78 burse scolare , in loc de 72 burse scolare , cum am 

propun iniţial. 

      Domnul Irimescu Silviu : sumele sunt prea mici. 

      Domnul Bragea Constantin : la bursele de performanta , propun 

majorarea la 75 lei/luna. 

      Domnul Irimescu Silviu : eu zic ca sa fie macar 100 lei/luna. 

      Se supune aprobarii prima propunere , care inregistreaza 14 voturi 

,,pentru’’. Automat , cea de-a doua propunere se respinge , fara a mai fi 

supusa votului in sedinta. 

       Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.7 este prezentat de catre primarul localitatii, si anume 

aprobarea retelei scolare in anul 2017-2018, in baza avizului conform de la 

Inspectoratul scolar judetean Prahova. 

        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 



       Proiectul nr.8 este prezentat de catre primarul localitatii. Se propune 

revocarea H.C.L.nr.66/2016 ca urmare a apariţiei legii nr.1/2017 care abroga 

taxele judiciare de timbru. 

       Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.9 este prezentat de catre primarul localitatii. Este vorba 

despre aprobarea sumei ce reprezinta cofinantare de la bugetul local la 

proiectul privind alimentarea cu apa in satul Bughea de Jos , si anume suma 

de 163.821 lei. 

       Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.10 este prezentat de catre primarul localitatii. Ca urmare a 

aparitiei legii nr.1/2017 , au intervenit modificari in ceea ce priveste 

impozitele si taxele locale. Am abrogat taxele prevazute in raportul 

Secretarului , de certificat fiscal , de adeverinta de rol , de atestare a 

constructiei, de dezbatere succesorala. Am menţinut impozitele aprobate in 

anul 2016. 

       D-ra Secretar : am scos si taxa pentru inregistrare vehicule lente, taxa 

pentru atestatul de producator si taxa de comercializare a produselor 

agricole,  avand in vedere ca a fost abrogata de legiuitor si taxa pentru 

emiterea certificatului agricol. Si am propus majorarea taxei pentru comertul 

stradal , de la 100 lei/mp la 150 lei/mp. 

      Primar : referitor la taxa de urgenta de 50 lei, am propus menţinerea ei in 

cazul emiterii oricaror adeverinte sau certificate , in ziua solicitarii. 

      Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.11 este prezentat de catre primarul localitatii. Este vorba 

despre proiectul depus spre finantare in cadrul P.N.D.L., referitor la 

reabilitarea retelei de iluminat public.  

      Domnul Andreescu Mihai si domnul Bragea Constantin solicita relatii 

despre acest proiect : despre ce este vorba , de unde vin banii ? 

      Primar : banii vin de la M.D.R.A.P., iar lucrarea consta in montarea a 

632 becuri de iluminat stradal , pe DN1A si pe drumurile comunale. 

      Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.12 este prezentat de catre primarul localitatii, si anume 

cofinantarea obiectivul sus-menţionat , cu suma de 38 mii lei , aproximativ , 

valoarea totala a investitiei fiind de aproximativ 6 miliarde. 

       Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 14 

voturi ,,pentru’’. 



         La finalul sedintei , solicita cuvantul domnii :  

         D-na Schiopu Daniela : sa se rezolve problema cainilor fara stapan , sa 

facem contract cu o societate. La noi , la asfalt , sunt caini multi , acolo 

locuieste un copil cu autism , care nu se poate apara singur. 

        Primar : avem contract incheiat cu o societate de la Boldesti. 

        Dl.Irimescu Silviu : propune sa se emita somaţii si sa se aplice amenzi 

in aceste situatii. 

        Dl.Vasile Daniel : nu s-a rezolvat situaţia cu santul de scurgere a apei la 

domnul Vilsan in Fundeni , problema ridicata si de domnul Nita Gheorghe. 

         Dl.Nita Gheorghe : referitor la igienizarea islazurilor din satul Fundeni 

de catre persoanele de la ajutorul social ,va informez ca pe raza satului nu 

exista vaci. 

        D-na Iosif Elena : la Copaceni s-a macinat asfaltul de la Ciupiţi spre 

Bordei. Rog luarea de masuri. 

        Dl.Leonte Vasile : sa se reparae podul de tabla de la nea Ion Serban. 

        Dl.Enache Dumitru : nu arde lampa ,,Pe Plai’’ la Copaceni. 

        Dl.Nicolae Vasile : cei cu pruni la poarta sa ii cureţe. 

        La finalul sedintei de Consiliu local , d-ra Secretar solicita domnilor 

consilieri sa prezinte rapoartele de activitate pe anul 2016. 

         

       Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare de 

Consiliu local. 

   

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

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR  U.A.T.C    

       ENACHE DUMITRU                            JR.CONSTANTIN CORINA           


