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           încheiat azi, 27.04.2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului  

                               Local al comunei Gura Vitioarei  

 

         Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa  

nr.126/20.04.2018 . La lucrarile sedintei participa  domnul viceprimar  

Stanescu Gheorghe, d-ra secretar al UATC jr.Constantin Nicoleta Corina, 

consilier contabil Iordache Liliana Narcisa si un numar de 15 consilieri 

locali din totalul de 15 consilieri locali . 

         Se alege preşedintele de şedinţă la propunerea domnului Vasile Daniel, 

domnul Soare Gheorghe Cristinel , care 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 27.03.2018 - prezintă d-ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local al comunei Gura Vitioarei la trimestrul l al anului 2018- iniţiat de d-nul 

viceprimar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2019- iniţiat de d-nul viceprimar. 

4. Proiect de hotărîre privind înfiinţarea unor staţii de transport public pentru    

elevii şi preşcolarii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza 

comunei- iniţiat de d-nul viceprimar. 

        Se aprobă in unanimitate . 

        La punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului -verbal al 

şedinţei anterioare , solicita cuvântul doamna Schiopu Daniela care doreşte 

să se consemneze faptul ca a afirmat in sedinta trecuta ca indemnizatia să se 

acorde indiferent de numărul de şedinţe,  în loc de trei , si sa se aplice legea 

ca la toata lumea . Se supune aprobării şi se aprobă cu 15 voturi ,,pentru’’. 

         Punctul doi de pe ordinea de zi este supus atenţiei de catre 

viceprimarul localităţii ,care supune atenţiei situaţia veniturilor şi 

cheltuielilor la trimestrul l al anului 2018. 

         Nu se 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 viceprimar, 

impozitele si taxele locale pentru anul 2019, indexate cu rata inflaţiei de 

1,34%. 



         Domnul Vasile Nicolae intervine : cine ne obligă sa indexăm ?    

         D-ra secretar UATC : conform Codului fiscal , până la data de 30 

aprilie , impozitele si taxele locale pentru anul 2019 trebuie indexate cu rata 

inflaţiei comunicată de Ministerul Finanţelor Publice . 

         Domnul Andreescu Mihai : la cap.lV e trecut că şomerii beneficiază de 

reduceri doar pentru penalităţi şi dobânzi. 

          Consilierul contabil : sunt nişte propuneri ale noastre ca anumite 

categorii sociale sa beneficieze de scutirea la plată a dobânzilor şi 

penalităţilor. 

         Nu se mai înregistreaza discutii , se supune aprobarii de catre 

presedintele de sedinta si se aprobă cu 15 voturi ,,pentru’’.  

         Punctul patru este prezentat de catre viceprimar , si anume înfiinţarea 

unor staţii pentru copiii scolari si prescolari. 

         Domnul Soare Gheorghe : e foarte bine ca s-au făcut , dar trebuia să ne 

întrebi înainte sa se faca . 

         Doamna Schiopu Daniela : proiectul trebuia aprobat înainte. 

         Se supune aprobarii de catre presedintele de sedinta si se inregistreaza 

15 voturi ,,pentru’’. 

         Intervine doamna Negoiţă Elena care solicită prezentarea unei situaţii 

cu lucrările executate în fiecare lună. 

         Doamna Schiopu Daniela aduce la cunoştinţă despre problema câinilor 

vagabonzi care trebuie rezolvată de îndată, deoarece câinii care ies la asfalt 

in Făgetu au intrat peste dânsa in curte , până la uşă , si nu mai suportă 

situaţia. 

         Domnul Vasile Daniel : în Fundeni avem un câine care mănâncă câini 

şi aşa se poate rezolva situaţia. 

         Domnul viceprimar aduce la cunoştinţă că se va rezolva si aceasta 

problema , s-a discutat déjà cu societatea care se ocupă cu strangerea lor si 

urmează să încheiem contractul. 

         Domnul Enache Dumitru aduce la cunostinţă ca in satul Poiana 

Copaceni mai sunt strazi neasfaltate  şi solicită si rezolvarea acestei situaţii. 

         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 . 
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