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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de primarul localitatii, cu nr.13/21.01.2022. 

          La lucrarile sedintei participa primarul ales dl.Stanescu Gheorghe,  

d-ra secretar general al unitatii administrativ-teritoriale, jr.Constantin 

Nicoleta - Corina  si un nr.de 13 consilieri locali din totalul de 15 membri ai 

Consiliului Local, lipsa fiind domnii Marin Adrian si viceprimar Vasile 

Daniel. 

          Presedintele de sedinta, domnul Sinca Costin –Ciprian, prezinta 

proiectul ordinii de zi , care se aproba in unanimitate de cei prezenti :  

1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare de indata a 

Consiliului local al comunei Gura Vitioarei din data de 13.01.2022. 

2. Aprobarea incheierii protocolului  intre Apele Romane  si Comuna  

          Gura  Vitioarei pentru utilizarea terenului in suprafata  de 348,00 m2     

         aflat in albia minora necesar realizarii proiectului  "Construire aparare  

         de mal zona Soare,sat Bughea de Jos’’- initiat de primarul comunei –    

- aviz comisie nr.2. 

3. Aprobarea pentru anul 2022 a Planului de actiuni si lucrari de interes 

local pentru beneficiarii de venit minim garantat - initiat de primarul 

comunei - aviz comisie nr.2. 

4. Aprobarea pentru anul 2022 a numarului de posturi pentru asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav– initiat de primarul 

comunei – aviz comisie nr.3. 

5. Aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al primarului - initiat de primarul comunei – 

avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

6. Aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în 



anul 2022 în comuna Gura Vitioarei - initiat de primarul comunei- 

avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

         La propunerea primarului comunei se suplimenteaza proiectul ordinii 

de zi cu proiectul de hotarare privind atestarea domeniului public al U.A.T., 

propunere acceptata in unanimitate de cei prezenti. 

        Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi , se supune aprobarii  

procesul- verbal al sedintei extraordinare de indata din 13 ianuarie 2022. 

   Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 

   Punctul 2 de pe ordinea de zi se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. Avem si  

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi privind este prezentat de dl. primar. 

Avem si avize favorabile comisii de specialitate. Nu se inregistreaza discutii 

si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 

         Proiectul de hotarare privind aprobarea unui nr.de 36 posturi de 

asistenti personali este supus analizei de catre dl.primar.  

         Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 

         Proiectul privind modificarea organigramei si a statului de functii este 

supus aprobarii de presedintele de sedinta , intrucat nu se inregistreaza 

discutii pe marginea acestuia. Se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’. 

          Proiectul pivind aprobarea planurilor de situatii de urgenta cu resurse 

materiale, umane si financiare in anul 2022 este supus analizei de catre 

dl.primar. Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’ 

          Proiectul suplimentar privind atestarea domeniului public al comunei 

prin completarea cu 10 noi pozitii si prin abrogarea unei pozitii de drum 

neclasificat este supus analizei de catre initiator. Nu se inregistreaza discutii 

si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’.  

         Dupa epuizarea ordinii de zi , domnul Moise Adrian solicita cuvantul 

pentru a aduce in atentia domnilor consilieri locali prezenti anumite 

probleme care necesita rezolvare, astfel : sa se rezolve iluminatul la calea 

ferata cu cei de la Electrica ; sa se toaleteze pomii de pe domeniul public , 

pomii pusi de dl.Sora pe razor ; sa se puna tomberoane in punctele Peste 

Girla si La Lotru si camere de luat vederi , apoi sa se aplice sanctiuni. 

         Dl.primar informeaza ca nu avem fibra net pentru camere de luat 

vederi in punct.Lotru , si ca acestea se vor monta doar la scoli , gradinite si 

primarie. 



          Dl.Dumitrescu Grigore aduce la cunostinta celor prezenti ca in satul 

Gura Vitioarei s-au inmultit cainii abandonati din masini de persoane 

necunoscute. Solicita informatii despre stadiul lucrarilor de extindere retea 

gaze naturale in punct Peste Girla. 

          Referitor la gazele naturale, dl.primar informeaza ca este semnat 

contractul ,urmeaza avizul de la Apele Romane. 

          D-na Iosif Domnica solicita relatii despre parcul de la Copaceni. 

          Presedintele de sedinta solicita relatii despre stadiul lucrarilor de 

alimentare cu apa in satul Bughea de Jos. 

          Dl.primar aduce la cunostinta ca licitatia de desemnare a castigatorului 

s-a tinut , au ramas in faza finala 2 ofertanti, dar unul dintre ei a contestat 

rezultatul.Dupa solutionarea contestatiei , vom sti daca procedura de licitatie 

se reia sau daca contestatia se va respinge. 

  Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare a  

Consiliului local din data de 28 ianuarie 2022. 

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