
 

 

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 şi 
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 27.03.2018, 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 19.02.2018 - prezintă d-ra secretar . 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor    
     umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul  
     2018 în comuna Gura Vitioarei- iniţiat de d-nul viceprimar. 

3. Proiect de hotărîre privind organizarea reţelei unităţilor de învaţamânt  
     preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Gura  

     Vitioarei - iniţiat de d-nul viceprimar. 

 4. Proiect de hotărîre pentru modificarea art.1din Hotărîrea Consiliului local    
     nr.35/ 27.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a  

     contractului nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent staţiilor de  
     protectie catodică pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al   



    comunei Gura Vitioarei cu Sc. Distrigaz Sud Sa. Bucuresti - iniţiat de d-nul  

    viceprimar. 

5. Proiect de hotărîre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/8.08.2017   
    privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin  
    domeniului public al comunei- iniţiat de d-nul viceprimar. 

6. Proiect de hotărîre pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin  
    domeniului public al comunei Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul viceprimar.        

7.   Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local -  iniţiat de d-nul    

     viceprimar       

 

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. 

         

 

 

 

               PRIMAR                                                                                                                            

       TIRIFON GHEORGHE                                 AVIZAT 

                                                                           SECRETAR U.A.T. C.  

                                                           JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 
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