
COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMĂRIA 

NR.7862 / 6.12.2018 

 

 

                                    INVITAŢIE 

 
În temeiul dispozitiilor art.39 alin.1şi art.40 din legea nr.215/2001, legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si a  

dispoziţiei nr.383/6.12.2018, sunteti invitat in ziua de marţi 11.12.2018, orele 16,00, la 

şedinţa ordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei care va avea loc in sala de sedinte a 

Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi : 

 

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

    Consiliului local din data de 26.10.2018 - prezintă secretarul U.A.T.C . 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de validare a     

    mandatelor Consiliului local - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de  

    primar al U.A.T.C. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  

    Irimia Gheorghe -Constantin - iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar al  

    U.A.T.C. 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  

    Iordan Vasile - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al U.A.T.C. 

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  

    Manole Nicolae - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al U.A.T.C. 

6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  

    Marin Marius -Adrian - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al  

    U.A.T.C. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor comisii de specialitate  

     ale Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei - iniţiat de viceprimarul cu  

     atribuţii de primar al U.A.T.C. 

8. Proiect de hotărâre privin privind acordarea unui mandat special viceprimarului 

    comunei, reprezentantul U.A.T.C. Gura Vitioarei, in Adunarea Generala a  

    Asociaţiei   de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul  

    Deşeurilor Prahova’’.- iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al U.A.T.C 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la  

    data de 30.09.2018 - iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar al U.A.T.C. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - iniţiat de viceprimarul cu  

      atribuţii de primar al U.A.T.C. 

 

Comisiile de specialitate se vor întruni pentru avizarea proiectelor de hotarare înscrise  

pe ordinea de zi, vor întocmi avizele consultative si le vor inainta Secretarului U.A.T.C. 

Gura Vitioarei , în vederea emiterii avizelor de legalitate/nelegalitate. 

                                                      

                                      Viceprimar cu atribuţii de primar 

                                                 Stănescu Gheorghe 



                                                 


