
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

                                PROCES –VERBAL 

     încheiat azi, 20.05.2020, orele 16,00, în cadrul şedinţei ordinare a  

                     Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de viceprimarul cu atributii de primar,  cu 

nr.127 /14.05.2020 , act administrativ pe care secretarul UAT l-a apreciat ca 

fiind nelegal, pentru motivele de nelegalitate exprimate in avizul negativ 

inregistrat sub nr.3446/15.05.2020 si tinand cont si de adresa institutiei 

Prefectului nr.6797/A/ll/8.05.2020 . 

         Sedinta ordinara se desfasoara in sala de sedinte a Consiliului local , 

iar la lucrarile sedintei participa viceprimarul cu atributii de primar 

dl.Stanescu Gheorghe, d-ra secretar al unitatii administrativ-teritoriale, 

jr.Constantin Nicoleta - Corina si domnii : Irimia Gheorghe Constantin, 

Manole Nicolae, Marin Marius-Adrian, Iordan Vasile, Enache Dumitru, 

Soare Cristinel, Vasile Daniel, Negoita Elena, consilieri locali, un numar de 

9 din totalul de 15.  

          D-ra secretar al UAT aduce la cunostinta celor prezenti ca a emis aviz 

negativ pe actul administrativ de convocare tinand cont de adresele 

institutiei Prefectului nr. 15713/1.11.2019  si nr. 6797/A/ll/8.05.2020, avand 

in vedere ca pe rolul Tribunalului Prahova exista doua dosare de constatare 

dizolvare de drept a Consiliului local , nesolutionate pana in prezent de catre 

instanta de judecata, sedinta Consiliului local nu este convocata si intrunita 

in mod legal cu respectarea prevederilor art.137 din Codul administrativ, iar 

raportat la adresele emise de catre Prefectul judetului Prahova, pana la 

solutionarea definitiva a dosarelor de dizolvare, Consiliul local nu se poate 

intruni in mod legal avand in vedere ca exista consilieri locali demisionari, 

precum si supleanti ale caror mandate nu se pot valida in mod legal decat de 

catre instanta de judecata prin solutia pe care o va pronunta in dosarele de 

constatare dizolvare a Consiliului local. Motiv pentru care considera ca 

sedintele de consiliu se desfasoara cu incalcarea prevederilor legale din 

Codul administrativ, si drept urmare, proiectele de hotarari nu au avizul de 

legalitate al secretarului U.A.T.  

          Preşedinte de sedinta ales domnul Iordan Vasile prezinta proiectul 

ordinii de zi. 



          Domnul viceprimar anunta ca domnul Moise Adrian a depus o cerere 

de participare la sedinta si intreaba consilierii locali daca sunt de acord ca 

acesta sa participe. Dupa exprimarea acordului acestora , domnul Moise 

Adrian este invitat in sala. 

          Referitor la procesul –verbal al sedintei din 20.04.2020, domnul 

viceprimar solicita completarea acestuia cu faptul ca la sedinta respectiva 

toti participantii au purtat masti si manusi, in vederea combaterii infectarii 

cu covid 19. 

         Presedintele de sedinta supune aprobarii procesul-verbal al sedintei 

anterioare , care se aproba cu 9 voturi ,,pentru’’. 
         Excedentul bugetului local la finele anului 2019 este prezentat de 

viceprimarul cu atributii de primar. Se prezinta si avizele comisiei juridica si 

economica , se supune aprobarii si se aproba cu 9 voturi ,,pentru’’. 
         Rectificarea bugetului local este prezentata de catre viceprimarul UAT 

nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 9 voturi,,pentru’’. 
         Proiectul privind prelungirea duratei inchirierii unui teren din satul 

Bughea de Jos la solicitarea domnului Mihai Stefan pe o durata de 5 ani este 

supus aprobarii de catre viceprimarul UAT. Referitor la pretul inchirierii, 

domnul Irimia Gheorghe propune o chirie de 3 lei/mp, propunere acceptata 

de cei prezenti la sedinta. Se supune aprobarii si se aproba cu 9 voturi 

,,pentru’’. 
         Proiectul de hotarare privind stabilirea unor contraventii este prezentat 

de catre viceprimarul UAT, care propune majorarea amenzilor ce se pot 

aplica de catre politistii locali la constatarea unor contraventii. 

         Intervine domnul Soare Gheorghe care arata ca nu este de acord cu 

anumite amenzi si contraventii , motiv pentru care solicita sa se prezinte 

consilierilor si proiectul de hotarare din 2013 pentru a se face o comparatie 

intre ce s-a aprobat atunci si ce se propune acum. Propune ca acest proiect sa 

se amane pentru o sedinta ulterioara , propune acceptata de cei prezenti la 

sedinta. 

        La finalul sedintei , domnul Enache Dumitru solicita sa se ridice baraca 

din fata statiei. Domnul Manole Nicolae si doamna Negoita Elena apreciaza 

lucrarile de executie rigole din satele Fagetu si Bughea de Jos. 

        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare de 

Consiliu local, avand in vedere ca nu se mai inregistreaza discutii. 

        Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 

 
                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETARUL COMUNEI   

        Iordan Vasile                                     Jr.Constantin Nicoleta-Corina      


