
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA GURA VITIOAREI 
 
 
 
                                 PROCES –VERBAL 
    incheiat azi, 9.01.2015, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului  
                            Local al comunei Gura Vitioarei 
 
 
        Sedinta extraordinara a Consiliului Local a fost convocata prin 
dispozitia emisa de domnul primar  nr. 3/6.01.2015 . La lucrarile sedintei 
participa domnul primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Neagu Ilie , 
secretar U.A.T. Constantin Corina , contabil Iordache Narcisa si un numar 
de 15 consilieri locali din totalul de 15 . 
       Presedintele de sedinta , domnul Visan Alexandru , supune atentiei si 
aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de zi , ce se aproba in 
unanimitate de catre consilierii locali prezenti : 
1. Aprobarea proceselor –verbale incheiate in cadrul sedintei ordinare din  

data de 15.12.2014 si in cadrul sedintei de indata din data de16.12.2014– 
prezinta d- ra secretar . 

 2. Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014     
     - initiat de d-nul primar . 
3.  Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului  
     local la finele anului 2014 – initiat de d-nul primar . 
4.  Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi pentru  
     asistentii personali  ai persoanelor cu handicap grav – initiat de d-nul  
     primar . 
5.  Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului comunei Gura  
     Vitioarei de a realiza si intocmi Raportul de evaluare a performantelor  
     profesionale individuale ale secretarului comunei  pentru anul 2014 –  
     initiat de d-nul primar . 
6.  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de functii  
     pentru aparatul de specialitate al primarului in anul 2015 - initiat de d-nul  
     primar . 
       Punctul unu de pe ordinea de zi este supus atentiei de catre presedintele 
de sedinta care intreaba daca sunt obiectiuni de formulat de catre domnii 
consilieri locali prezenti la sedinta anterioara de Consiliu local la  
procesele –verbale incheiate in cadrul sedintelor din decembrie . 



        Nu se inregistreaza obiectiuni sau completari , se supune aprobarii si se 
voteaza in unanimitate. 
        Punctul doi privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014 este 
prezentat de catre contabil , care aduce la cunostinta ca suma din deficit e 
pentru terenul de sport din Gura Vitioarei . 
        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 
supune aprobarii si inregistreaza 15 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul trei de pe ordinea de zi se amana. 
        Punctul patru de pe ordinea de zi este supus analizei de catre primarul 
localitatii , care propune un numar de 23 de posturi pentru asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap grav. 
       Solicita cuvantul domnul Dinu Ion care intreaba daca mai sunt alte 
cereri de asistenti personali. 
       Domnul primar il informeaza ca s- au luat in calcul toate cererile 
solicitantilor . 
       Nu se inregistreaza alte discutii , se supune aprobarii si se inregistreaza 
15 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul cinci de pe ordinea de zi privind este supus atentiei de catre 
primar  care informeaza ca , la propunerea Consiliului Local , primarul 
intocmeste raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale 
ale secretarului comunei .    
       Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 
supune aprobarii si se aproba cu 15 voturi ,, pentru’’. 
       Punctul sase de pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei si a 
statului de functii pentru aparatul propriu in anul 2015 este prezentat de catre 
primar. 
       Domnul Oprea Zenovie solicita relatii despre postul de director de 
camin si functia de inspector grad ll din cadrul biroului contabilitate.  
       D- ra secretar ii aduce la cunostinta ca , in functie de numarul de 
locuitori , comunei noastre i- a fost repartizat  un nr. de  41 de posturi , dar 
se propune aprobarea unui nr. de 39 de posturi , din care  si vacante , in 
functie de anumite necesitati. 
      Domnul primar informeaza ca postul de director de camin este vacant si 
momentan nu se ocupa , iar celelalte posturi vacante vor fi ocupate pe 
parcurs , pe baza de concurs . 
      Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se voteaza cu 15 
voturi ,,pentru’’.      
      La punctul ,, Diverse’’ se inscriu la cuvant domnii : 



       Dinu Ion solicita infiintarea unei halte CFR la soseaua Poienii , 
propunere ce este apreciata ca binevenita de catre Executiv , care va face 
demersurile necesare. 
        Enache Dumitru informeaza ca drumul de la Poiana Copaceni s-a lasat 
in jos , ce se intampla cu stadiul lucrarilor ? 
        I se aduce la cunostinta ca va veni la fata locului o comisie si va face 
expertiza , apoi vor demara lucrarile. 
        Paduraru Constantin intreaba daca , referitor la alimentarea cu gaze , se 
trece la reteaua de la Medias , deoarece a auzit ca s-au facut masuratori in 
zona. 
       Domnul primar  ii aduce la cunostinta ca momentan nu cunoaste acest 
lcru. 
       Micu Ion intreaba cine curata salciile din parcul Fagetu, deoarece e 
padure . 
        Parcul de la Fagetu va fi toaletat de catre angajatul Primariei. 
        Dinu Ion intreaba daca sedinta de comisie se poate tine la ora 16,00 la 
sediul Primariei. 
        Domnul primar ii raspunde ca nu , trebuie ca durata sedintei sa se 
incadreze in cadrul programului de functionare al primariei . 
        Intervine domnul Oprea Zenovie si aduce la cunostinta ca alesii locali 
sunt invoiti de drept de la serviciu doar pentru sedinta , nu si pentru comisie. 
        Avand in vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii , presedintele 
de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de  Consiliu Local .   
     
 
       Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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