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        Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 

domnul primar nr.357/21.08.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 

primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, 

domnisoara secretar U.A.T. jr.Constantin Corina , consilier contabil 

Iordache Liliana si un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 

consilieri locali , lipsa fiind domnii : Leonte Vasile si Irimescu Silviu. 

       Presedintele de sedinta , Bragea Constantin, supune atentiei si aprobarii 

consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 

1. Aprobarea procesului -verbal al sedintei din data de 8.08.2017 –prezinta 

d-nul primar. 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local- iniţiat de d-nul 

primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal – 

Introducere teren în intravilan ( S=414mp ) zonă dotări tehnico-edilitare 

pentru amplasare gospodărie de apă (Sstud -2194 mp ) în comuna Gura 

Vitioarei , sat Gura Vitioarei , DJ100G , nr.cadastral 21024,tarla 23, 

parcela A596/1-2- iniţiat de d-nul primar. 

      Se supune aprobarii si se voteaza in unanimitate. 

      Procesul –verbal al sedintei din 8.08.2017 este votat in unanimitate de 

catre cei prezenti, fără obiecţiuni. 

      Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii, care 

propune rectificarea bugetului cu suma de 175 mii lei la venituri si cheltuieli, 

ce reprezinta taxa speciala de salubrizare . 

      Secretarul U.A.T.C. aduce la cunostinta celor prezenti aspectele de 

nelegalitate ale proiectului de hotarare , aratand ca noile taxe instituite sunt 

nelegale in conditiile in care la data de 22.05.2017 a expirat , prin ajungere 

la termen, contractul de delegare nr.16/21.05.2014 încheiat cu Compania de 

Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova Sa. si primaria nu a 

demarat procedura de delegare a serviciului public de salubrizare , in 

condiţiile legii ,prin concesiune sau delegare directă, catre un operator 



licenţiat , înainte de data de 22.05.2017. Taxe speciale de salubrizare au fost 

aprobate din anul 2015 , si regulament , si hotararile respective nu au fost 

revocate. Bugetul a fost rectificat la data respectiva cu sumele rezultate din 

taxele instituite. 

       Intervine primarul localitatii : nu am facut licitatie ca nu ne-a lasat 

A.N.R.S.C., ne- a facut adresa ca nu se poate prelungi contractul de 

concesiune. 

       Contabil : putem sa instituim taxe , trebuie ridicat gunoiul. Acum nu se 

poate face licitatie , trebuie sa asteptam sa intre in functiune A.D.I deseuri. 

       Doamna consilier Schiopu Maria : da , dar cum nu mai avem contract de 

concesiune, avem de inchiriere utilaje. 

       Secretar U.A.T. : taxele speciale de salubrizare se instituie in anumite 

conditii prevazute de legea salubrizării, cand utilizatorii refuza sa incheie 

contracte de prestari servicii cu operatorul desemnat castigator , adica celui 

care incheie contract in nume propriu ii iei tarif, celui care refuza sa incheie 

ii iei taxa speciala. Suma de 175 mii cu care se propune rectificarea de buget 

nu rezulta de nicaieri, taxele adoptate in 8.08.2017 sunt nelegale. Eu nu 

avizez pentru legalitate rectificarea de buget propusa. Nu exista documente 

justificative legale si nu se respecta legislatia , nu avem nici hotarare de 

consiliu local de delegare prin gestiune a serviciului , nici hotarare de dare in 

administrare , in cazul delegarii directe. 

       Primar : nici nu e nevoie de avizul secretarului , prefectura decide. 

       Consilier local Andreescu Mihai : poti sa institui orice taxe vrei . Cand a 

expirat contractul, a incetat aplicarea hotararilor de consiliu. Daca primaria 

plateste ridicarea gunoiului , oamenii sa plateasca taxe , gunoiul trebuie 

ridicat. 

       Consilier local Vasile Nicolae : Cine inchiriaza utilajele? 

       Primar : fosta Termoelectrica , operatorul care a fost si inainte. Asa s+a 

procedat si la Teisani. Primaria plateste ridicarea gunoiului.      

      Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

10 voturi ,,pentru’’şi 3 voturi ,,abţinere,, : domnii Nicolae Vasile, Iosif 

Elena-Domnica si Schiopu Maria-Daniela. 

       Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii. 

       Secretarul U.A.T. : din punct de vedere al legalitatii pe acest proiect , nu 

sunt probleme. Terenul de 414 mp pentru statia apa din Gura Vitioarei era 

prins in extravilanul localitatii si trebuia introdus in intravilan. Am facut 

propunerea, avem avizul favorabil emis de presedintele Consiliului judetean 

si de arhitectul-sef al judetului. 

       Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

13 voturi ,,pentru’’. 



       Având în vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 

proiectului ordinii de zi ,preşedintele de sedinta declară închise lucrarile 

sedintei de Consiliu Local .   

       

 

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