
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARUL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

                                          

 

 

                                      DISPOZI IE 

      privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei în şedin ă 

                                        ordinară  
 

 

         În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.1, art.40 şi art.115 alin.1 lit.a, alin.2 , 
alin.5- alin.7 din legea nr.215/ 2001, legea administratiei publice locale , 

republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ,   

         Primarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova ,  
 

                                        

                                       DISPUNE : 

 

 

 ART.1-  Se convoacă Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă  
 ordinară în data de 19.02.2018, orele 16,00, care va avea loc în sala de  

 şedinţe a Consiliului Local . 
 

    Proiectul ordinii de zi va fi următorul :  

 

1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei ordinare a Consiliului 
    local din data de 26.01.2018 - prezintă d-ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  U.A.T.C.Gura     
    Vitioarei în anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019-2021- iniţiat de  
    d-nul viceprimar. 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local la finele  

    anului 2017- iniţiat de d-nul viceprimar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea în anul 2018 a numărului şi a cuantumului  
    burselor şcolare care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  

    din unităţile şcolare de pe raza comunei - iniţiat de d-nul viceprimar. 

 



 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal - Schimbare       

     destinaţie teren ( S=1409 mp ) din zonă locuinţe în zonă instituţii si servicii  

     pentru   amplasare service auto şi amenajare acces ( Sstudiat -4571 mp) în  

     comuna Gura  Vitioarei , sat Gura Vitioarei , nr.cadastral 20556,tarla 8, parcela  

     A741, DN1A-  iniţiat de d-nul viceprimar. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.60/28.12.2017 privind  

     aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018  - iniţiat de d-nul  

     viceprimar.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi  
     pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav - iniţiat de d-nul  

     viceprimar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de acţiuni si  
     lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat - iniţiat de  
     d-nul viceprimar. 

 

ART. 2 – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 

         

 

 

 

 

               PRIMAR                                                                                                                            

       TIRIFON GHEORGHE                                AVIZAT 

                                                                          SECRETAR U.A.T. C.  

                                                           JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 

 

 

 

 

 

Gura Vitioarei , 13.02.2018 

Nr.78 

 


