
CONSILIUL LOCAL  

COMUNA GURA VITIOAREI  

 

PROCES –VERBAL  

 

încheiat azi, 16.06.2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului  

Local al comunei Gura Vitioarei  

 

Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin Dispozitia emisa de 

domnul Primar nr .267 din 16.06.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 

Primar Tirifon Gheorghe , domnul Viceprimar  Stanescu Gheorghe, si un numar 

de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind doamna  

Schiopu Maria Daniela si domnul Irimescu Silviu . 

Domnul Primar înştiinţeaza ca la redactarea Invitatiei de sedinta s-a omis 

Proiectul de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local 

nr.31,32,33,34 din data 26.05.2017. 

Presedintele de sedinta , domnul Andreescu Mihai, supune atentiei si 

aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi :  

1.Aprobarea procesului-verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului 

Local din data de 07.04.2017 

2. Proiect de hotarare privind revocarea hotararilor Consiliului Local  

nr.31,32,33,34/26.05.2017 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al aparatului de specialitate al Primarului –initiat de d.nul Primar. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la 

finele anului 2016-initiat de d-nul Primar . 

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local 

la trimestrul I al anului 2017-initiat de d-nul Primar  

6. Proiect de hotarare privind completarea inventarierii bunurilor apartinand 

domeniului public al comunei Gura Vitioarei-initiat de d-nul Primar 

7.Raport privind  analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al 

localitatii –prezinta d-nul Primar. 

 

Proiectul ordinii de zi se aproba in unanimitate de catre consilierii locali prezenti  

Procesul –verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate de catre cei 

prezenti, fără obiecţiuni.  

Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de dl  Primar  , care supune 

atentiei aprobarea proiectului de hotarare privind revocarea hotararilor 

consiliului local nr.31,32,33,34 din data de 26.05.2017 

Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

13 voturi ,,pentru’’.  



Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , care 

supune atentiei proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

13 voturi ,,pentru’’.  

Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , care 

supune atentiei aprobarea contului de execuţie al bugetului local la finele anului 

2016 

Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

13 voturi ,,pentru’’.  

Punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , care 

supune atentiei aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul I al 

anului 2017 

Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

13 voturi ,,pentru’’.  

Punctul sase de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii, care 

supune atentiei aprobarea proiectului de hotarare privind completarea 

inventarierii bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei- 

Initiat de domnul primar 

Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

13 voturi ,,pentru’’.  

Punctul sapte de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , care 

supune atentiei aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a 

datelor in registrul agricol al localitatii  

 

Raportul de activitate pe registrul agricol in anul 2016 se prezinta de primarul 

localitatii , care se aproba in unanimitate , fara a fi necesara emiterea de hotarare 

de Consiliu local.  

Având în vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 

proiectului ordinii de zi ,preşedintele de sedinta declară închise lucrarile sedintei 

de Consiliu Local .  

 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR U.A.T. 

 

ANDREESCU MIHAI      


