
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

                VICEPRIMARUL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                          
 

 

                                      DISPOZI IE 

      privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei în şedin  

                                        ordinar   
 

 
         În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.1, art.40, art.72 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.a, 
alin.2 şi alin.5- alin.7 din legea nr.215/ 2001, legea administratiei publice locale , 
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ,   
         Viceprimarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova ,  
                                        
 

                                       DISPUNE : 

 
 ART.1-  Se convoacă Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă  
 ordinară în data de 30.05.2018, 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 28.04.2018 - prezintă d-ra secretar . 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
  comunei Gura Vitioarei în anul 2017- iniţiat de domnii consilieri locali Schiopu                

Maria Daniela, Iosif Elena Domnica ,Nicolae Vasile, Irimescu Silviu, Leonte 
   Vasile şi Niţă Gheorghe. 
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.67 alin.2 şi art.85 din   
   Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Gura  
   Vitioarei aprobat prin hotărârea Consiliului local nr.27/28.03.2017 –iniţiat de  
   domnii consilieri locali Schiopu Maria Daniela, Iosif Elena Domnica ,Nicolae  
   Vasile, Irimescu Silviu, Leonte Vasile şi Niţă Gheorghe. 
 



4. Proiect de hotărîre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiului  
    în suprafaţă de 21 mp, cu destinaţia farmacie, din dispensarul uman Făgetu –     
    iniţiat de d-nul viceprimar. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
    funcţionare al serviciului public de asistenţă socială – iniţiat de d-nul viceprimar. 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - iniţiat de d-nul     
    viceprimar. 
7. Proiect de hotărâre privind încredinţarea serviciilor specializate pentru   
     gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza UAT Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul  
     viceprimar 
8. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2017 – prezintă d-ra  
    secretar UAT. 
9. Raport privind activitatea desfăşurată pe registrul agricol în anul 2017- prezintă  
    d-ra secretar UAT. 
ART. 2 – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunoştinţă publică si se comunică 
persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate prin grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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