
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

                              PROCES –VERBAL 

        incheiat azi ,19.05.2022,  in cadrul sedintei extraordinare de  

                 indata a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 
         Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local a fost convocata 

prin dispozitia emisa de domnul primar nr.87/18.05.2022. La lucrarile 

sedintei participa domnul primar  Stanescu Gheorghe , d- ra secretar general 

al comunei Constantin Nicoleta Corina  si un numar de 12 consilieri locali 

din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind domnii Stanciu Tiberius Mihail, 

Grigore Alin –Constantin si Radu Ion. 

         Presedintele de sedinta , domnul Vasile Daniel ,supune aprobarii 

proiectul ordinii de zi , care se voteaza si aproba in unanimitate : 

 1.Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 

data de 17 mai 2022 . 

2.Aprobarea depunerii  si  a cheltuielilor proiectului’“I.1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local);, Investitii in infrastructuri TIC in 

cadrul UAT Gura Vitioarei”  care va fi depus in cadrul Planului național de 

redresare și rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 

10— FONDUL LOCAL - initiat de primarul localitatii. 

3. Acordarea unui mandat special Primarului comunei Gura Vitioarei, 

domnul Stanescu Gheorghe, reprezentantul U.A.T.C Gura Vitioarei să 

participe si sa isi exercite dreptul de vot in Adunarile Generale ale Asociatiei    

de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul        

Deseurilor Prahova” in vederea aprobarii Statutului Actualizat 

       Punctul 1se aproba in unanimitate , fara obiectiuni.   

       Punctul 2 se supune atentiei de dl.primar .Nu se inregistreaza discutii pe 

marginea proiectului de hotarare , se supune aprobarii si se aproba cu 12 

voturi ,,pentru’’. 

       Punctul 3 se supune atentiei de dl.primar .Nu se inregistreaza discutii pe 

marginea proiectului de hotarare , se supune aprobarii si se aproba cu 12 

voturi ,,pentru’’ 

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

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR GENERAL 

         Vasile DANIEL                          Jr. Nicoleta-Corina CONSTANTIN  


