
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

                                 PROCES –VERBAL 

      încheiat azi, 19.02.2018, în cadrul şedin ei ordinare a Consiliului  

                          Local al comunei Gura Vitioarei  

  
         Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 
domnul primar nr. 78/13.02.2018 . La lucrarile sedintei participa domnul  
viceprimar  Stanescu Gheorghe, d-ra secretar al UATC jr.Constantin 
Nicoleta Corina, consilier contabil Iordache Liliana si un numar de 15 

consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali . 
         Presedintele de sedinta , domnul Vasile Daniel, supune atentiei si 
aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
 1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei ordinare a  
 Consiliului local din data de 26.01.2018 - prezintă d-ra secretar . 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  U.A.T.C.Gura     
Vitioarei în anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019-2021- iniţiat de 
d-nul viceprimar. 
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local la finele  
anului 2017- iniţiat de d-nul viceprimar. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea în anul 2018 a numărului şi a 
cuantumului burselor şcolare care se acordă elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat din unităţile şcolare de pe raza comunei - iniţiat de  
d-nul viceprimar. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal - 
Schimbare destinaţie teren ( S=1409 mp ) din zonă locuinţe în zonă instituţii 
si servicii pentru   amplasare service auto şi amenajare acces ( Sstudiat - 
4571 mp) în comuna Gura  Vitioarei , sat Gura Vitioarei , nr.cadastral 
20556,tarla 8, parcela A741, DN1A-  iniţiat de d-nul viceprimar. 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.60/28.12.2017 privind  
 aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018  - iniţiat de d-nul  
 viceprimar.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de 
posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav - iniţiat de 
d-nul viceprimar. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de 
acţiuni si lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat - 
iniţiat de d-nul viceprimar. 



         Referitor la procesul verbal din data de 26.01.2018 , domnul Vasile 
Daniel aduce la cunostinta ca a semnat acest proces – verbal in calitate de 
presedinte de sedinta , dar a observat ca nu a fost grila conforma cu ce s-a 
aprobat. 
         D-ra secretar UAT ii aminteste ca a semnat si hotararile adoptate , nu 
doar procesul-verbal , asa cum era si normal , dar ca grila anexa la hotarare 
cuprinde ce s-a aprobat , coeficientii de salarizare incepand cu luna ianuarie 
2018, chiar daca are alta forma , corecta de altfel. În grila propusa aprobarii 
erau multe neconcordante , asa cum vi s-a adus la cunostinta si in sedinta 
anterioara , erau prinse posturi care nu exista in organigrama institutiei . 
Dvs. nu puteti aproba salarii pentru posturi care nu exista in organigrama , 
spre exemplu , la auditor erau prinse in grila trei posturi , noi avem in 
organigrama doar auditor grad principal, la fel la inspectori. Mai mult , in 
anexa la hotarare nu se trece indemnizatia viceprimarului , asa cum era in 
grila ,nu se trece sporul de viză cfp ,asa cum era in grila. 
        Domnul Radu Ion intreaba de ce nu li s-a acordat 10% din indemnizatia 
primarului incepand cu luna ianuarie 2018, asa cum s-a aprobat. 
        D-ra secretar va solicita fluturasii cu indemnizatia de la resurse umane . 
in vederea verificarii. 
        D-nul Andreescu Mihai solicita prezenta in sedinta a inspectorului 
resurse umane pentru a da explicatii. 
        Dupa sosirea in sedinta , Musat Andreia Luiza , inspector resurse 
umane , aduce la cunostinta ca nu stie cum sa calculeze cei 10% aprobati , 
deoarece in hotararea de consiliu nu se specifica nr. de sedinte. 
        D-ra secretar UAT ii reaminteste ca textul actului administrativ este 
destul de clar , si ca i-a facut si o formula de calcul. 
        Domnul Micu Constantin arata ca numărul de sedinte reiese clar din 
foaia cu prezenta lunară a consilierilor la sedinte. 
        Domnii consilieri Andreescu Mihai si Bragea Constantin verifica actul 
administrativ emis si sunt de acord ca in hotarare se precizeaza destul de clar 
acest aspect , dar ca inspectorul resurse umane a calculat gresit 
indemnizatiile. Se solicita acestuia prezentarea fluturasilor , si recalcularea 
indemnizatiilor. 
        Nu se mai înregistreaza discutii , procesul-verbal este supus aprobarii si 
se aproba in unanimitate, fara obiectiuni , 15 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul doi de pe ordinea de zi este supus atenţiei de catre  consilierul 
contabil Iordache Liliana Narcisa , aprobarea bugetulul local si estimarile 
pentru anii urmatori.       



         Domnul Leonte Vasile arata ca drumul propus spre asfaltare Fundeni –
Malaiesti este prea scump , si ca ar trebui sa facem asfaltare in alta parte , 
spre exemplu la Copaceni , in punct Vasile Tutuca. 
         Domnul viceprimar aduce la cunostinta ca acolo avem proiect de 
asfaltare pe PNDL. 
         Domnul Nicolae Vasile arata , de asemenea , ca sapte miliarde pentru 
asfaltarea acestui drum este intr-adevar prea mult. 
         Domnul Radu Ion arata ca la Bughea nu s-a facut nimic de opt ani , la 
Fundeni , da. 
         Domnul Nicolae Vasile întreaba secretarul UAT cum stă cu avizul de 
legalitate pe acest proiect. 
         D-ra secretar aduce la cunoştinţă că avizul este pozitiv ,este ataşat la 
proiectul de hotărâre , şi că are câteva obiecţiuni cu privire la achiziţionarea 
ceasului de inox , precum şi a unor obiecte de inventar. 
         Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii de catre 
presedintele de sedinta si se inregistreaza 15 voturi ,,pentru’’.  
         Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de catre  consilierul 
contabil care propune ca excedentul la finele anului 2017 in suma de 
1.050.711,06 lei sa fie repartizat pentru anumite obiective de investitii si 
pentru acoperirea golurilor de casa. 
         Se supune aprobarii si se inregistreaza 15 voturi ,,pentru’’. 
         Referitor la proiectul cu aprobarea numarului si cuantumului burselor 
scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, domnul Leonte 
Vasile solicita cuvantul si arata ca sumele propuse pentru burse de 25 lei si 
de 75 lei sunt prea mici. E prea puţin alocat. 
         Doamna Schiopu Daniela arata ca e prea puţin pentru bursele de 
performanţă , astea nu sunt sume. Sa le dam bani mai multi , măcar 100 lei , 
e vorba despre copii care au anumite capacitati , aici vorbim despre 
performanta. Si bursele de studiu sunt mici. 
          D-ra secretar UAT aduce la cunostinta ca nu a avizat sumele pentru 
burse in cuantumul propus de biroul contabilitate , deoarece cuantumurile 
sunt prea mici , iar daca momentan nu avem sume suficiente prinse in buget 
pentru acordarea lor , la o rectificare bugetara viitoare se pot prinde alte 
sume. Bursele se platesc nu doar din venituri de la bugetul local , ci si din 
sume de la bugetul de stat , din TVA. 
         Domnul viceprimar intervine si arata ca nu avem bani suficienţi. 
         Domnii Irimescu Silviu si Andreescu Mihai propun ca bursa de 
performanţă sa fie de 100 lei , iar pentru celelalte burse , sociale si de merit, 
să se aloce cate 50 lei , 25 lei este puţin. 



         Domnul Andreescu Mihai propune si ca numarul de burse sa se reduca 
de la 75 la 50 , avand in vedere ca in buget s-au prins doar 20 mii lei si ca s-a 
aprobat. 
         Se supune aprobării proiectul de hotarare in aceasta forma , si se 
adoptă cu 15 voturi ,, pentru’’. 
         Proiectul de hotarâre privind aprobarea PUZ-ului pentru construirea 
unui atelier auto si amenajare cale acces de catre numitul Guţă Andrei in sat 
Gura Vitioarei , DN1A, prin schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de teren 
de 1409 mp din zona locuinţe în zonă instituţii si servicii este prezentat de  
d-ra secretar UAT. Acest PUZ este necesar pentru emiterea certificatului de 
urbanism si a autorizatiei de construire de catre institutia noastra , în vederea 
realizarii acestei lucrari , si are aviz unic emis de presedintele Consiliului 
Judetean Prahova. 
         Domnul Soare Gheorghe Constantin : daca primaria trebuie sa ii dea 
certificat si autorizatie , sa aprobam. 
         Se supune aprobării proiectul de hotarare in aceasta forma , si se 
adoptă cu 15 voturi ,, pentru’’. 
         Proiectul de hotarâre privind modificarea hotararii nr.60 din 
28.12.2017 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2018 este supus atenţiei de catre d-ra secretar UAT , care prezinta anumite 
aspecte de nelegalitate ale hotararii de consiliu local constatate de 
prefectului judetului Prahova , hotarare care a fost adoptata in baza 
raportului biroului contabilitate , impozite si taxe , şi care a fost întocmit fara 
sa se ia in calcul ultimile modificari legislative din Codul Fiscal. Este vorba 
despre autovehiculele de transport marfă cu masa autorizata mai mare sau 
egala de 12 tone , despre mijloacele de transport cu capacitate cilindrica mai 
mare de 1600 cm3 : motociclete , tricicluri si cvadricicluri , la care 
impozitele au fost stabilite gresit , prin neluarea în considerare a prevederilor 
OUG nr.79/2017 de modificare a Codului fiscal. 
         De asemenea , se propune eliminarea anumitor taxe stabilite in sarcina 
contribuabilior , si anume : taxa viza certificat producator ( in aceste conditii 
propunem stabilirea taxei de emitere certificat producator de la 50 lei la 70 
lei ) , taxa pentru campania electorala, pentru cerere igienizare teren, pentru 
emitere bransament electric trifazat si pentru analizare documentaşie 
urbanism , taxe propuse de compartimentul urbanism , precum si taxe 
constand in deschidere rol persoane fizice si juridice , sau pentru eliberarea 
anexei nr.1 si nr.2 necesare contribuabililor la OCPI Prahova. 
Si in in regulamentul de acordare a facilitatilor la plata impozitelor si taxelor 
locale au fost constatate anumite nereguli in ceea ce priveste documentele pe 
care trebuie sa le prezinte contribuabilii sau acordarea anumitor facilitati. 



          Având in vedere aspectele de nelegalitate constatate , supunem 
aprobarii dvs.proiectul de hotarare de modificare a hotararii 
nr.60/28.12.2017.       
          Se supune aprobării proiectul de hotarare in aceasta forma , si se 
adoptă cu 15 voturi ,, pentru’’. 
          Doamna Schiopu Daniela solicita viceprimarului relatii despre firma 
care face deszapezirea , deoarece nu si-a adus la indeplinire obligatiile , 
precum si despre iluminatul public care nu functioneaza normal. Propune 
luarea de masuri si remedierea situaţiei existente. 
          Domnul Radu Ion solicita viceprimarului sa mentina curatenia in faţa 
instituţiei. 
          Proiectul de hotarae privind aprobarea numărului de posturi pentru 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 este 
prezentat de d-ra secretar UAT ,care propune menţinerea numărului de 35 
posturi ca in anul 2017 , avand in vedere ca 3 posturi sunt vacante , si numai 
32 ocupate. 
         Domnul Radu Ion propune sa aprobăm inca trei posturi , si anume 38, 
propunere sustinuta si de domnii Leonte Vasile ,Vasile Nicolae si Irimescu 
Silviu. 
          Se supune aprobării proiectul de hotarare in aceasta forma , si se 
adoptă cu 15 voturi ,, pentru’’. 
          Ultimul proiect de hotarare este supus atenţiei de catre d-ra secretar 
UAT , si anume planul de actiuni si lucrari pentru beneficiarii de ajutor 
social , care invita pe domnii consilieri prezenţi sa faca si alte propuneri de 
acţiuni care pot fi aduse la îndeplinire cu aceasta categorie socială. 
          Domnul Leonte Vasile : sa vina si Peste Gârlă pentru ca acolo nu i-am 
vazut , turmele de animale fac mizerie pe asfalt , sa il cureţe. 
          Se supune aprobării proiectul de hotarare in aceasta forma , si se 
adoptă cu 15 voturi ,, pentru’’.         
         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 ŞEDIN Ă                            SECRETAR U.A.T.C.     
      VASILE DANIEL                                 JR. CONSTANTIN NICOLETA CORINA 


