
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 
 

 

                                 PROCES –VERBAL 

           încheiat azi, 30.05.2018, în cadrul şedin ei ordinare a Consiliului  

                               Local al comunei Gura Vitioarei  

 
         Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa  

nr.161/24.05.2018 . La lucrarile sedintei participa  domnul viceprimar  

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

un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsă fiind 
doamna Negoita Elena si domnul Nita Gheorghe. 

         Preşedintele de şedinţă , domnul Soare Gheorghe Cristinel , 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 28.04.2018 - prezintă d-ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al  
    comunei Gura Vitioarei în anul 2017- iniţiat de domnii consilieri locali Schiopu Maria  

    Daniela, Iosif Elena Domnica ,Nicolae Vasile, Irimescu Silviu, Leonte Vasile şi Nita 

    Gheorghe. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.67 alin.2 şi art.85 din   
    Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Gura  

    Vitioarei aprobat prin hotărârea Consiliului local nr.27/28.03.2017 –iniţiat de domnii  
    consilieri locali Schiopu Maria Daniela, Iosif Elena Domnica ,Nicolae Vasile, Irimescu  

    Silviu, Leonte Vasile şi Nita Gheorghe. 

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiului în    
    suprafaţă de 21 mp, cu destinaţia farmacie, din dispensarul uman Făgetu – iniţiat de  

    d-nul viceprimar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula e tului de orga izare şi fu ţio are al  

    servi iului pu li  de asiste ţă so ială – i iţiat de d-nul viceprimar. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - iniţiat de d-nul viceprimar. 

7. Proiect de hotărâre privind încredinţarea serviciilor specializate pentru gestionarea 

    câinilor fără stăpân de pe raza UAT Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul viceprimar. 

8. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2017- prezintă d-ra  

    secretar UAT. 

9. Raport privind activitatea desfăşurată pe registrul agricol în anul 2017- prezintă d-ra  

    secretar UAT. 

           Viceprimarul anunţă retragerea de pe ordinea de zi a proiectului 
privind rectificarea bugetului local deoarece nu se stie sigur care este suma 

alocata pentru iluminatul public. 

         Se aprobă in unanimitate . 



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

şedinţei anterioare , solicita cuvântul domnul Bragea Constantin care doreste 

sa se scoata fraza ,, exista in satul Fundeni un caine care mananca alt caine’’, 
afirmatie facuta de domnul Vasile Daniel in sedinta din 27.04.2018. Domnul 

Vasile Daniel este de acord cu eliminarea din procesul – verbal a frazei 

respective. Se supune aprobării şi se aprobă cu 13 voturi ,,pentru’’. 
         La punctul doi de pe ordinea de zi, aprobarea contului de executie in 

anul 2017,initiatorii , consilierii locali din partea grupului PSD solicita 

retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Domnul Vasile Nicolae considera 

ca lipsa de la sedinta a contabilului Iordache Liliana nu poate fi trecuta cu 

vederea , iar proiectul trebuie prezentat cand este si dansa prezenta in 

sedinta, deoarece trebuie sa dea explicatii asupra raportului cu privire la 

acest cont de executie. Si propune sa se mai faca o sedinta luni. 

         D-ra secretar al UAT aduce la cunostinta ca nu este imperios necesara 

prezenta consilierului contabil , deoarece raportul poate fi prezentat si de 

catre ceilalti contabili din cadrul compartimentului , si oricum contul de 

executie la sfarsitul anului 2017 este de fapt bugetul aprobat de catre 

Consiliul local. Mentioneaza ca proiectul de hotarare este complet , are si 

aviz de legalitate si aviz favorabil din partea comisiei economice , si poate fi 

supus dezbaterii si aprobarii. 

         Presedintele de sedinta propune supunerea spre aprobare. 

         Se inregistreaza 6 voturi ,,pentru’’, 2 voturi ,, abtinere’’ : viceprimar 

Stanescu Gheorghe si Vasile Daniel , si 5 voturi ,,împotrivă’’ : Nicolae 

Vasile , Irimescu Silviu , Leonte Vasile, Schiopu Maria Daniela si Iosif 

Elena Domnica , initiatorii acestui proiect. 

         Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de catre domnul Vasile 

Nicolae , unul din initiatori , care propune modificarea si completarea 

regulamentului de organizare si functionare conform noilor prevederi legale 

in ceea ce priveste indemnizatia de sedinta si raspunderea alesilor locali. 

Propune ca indemnizatia de sedinta sa fie de 8% pentru sedinta ordinara , iar 

pentru comisii sa fie cate 1%. 

         D-ra secretar al UAT aduce la cunostinta ca a specificat in regulament 

ca indemnizatia se acorda pentru o sedinta , indiferent ca este ordinara sau  

extraordinara , iar procentul de plata nu poate fi diferit , si pentru maxim 

doua sedinte de comisii de specialitate , adica nu se pot plati mai mult de 3 

sedinte. 

         Se supune aprobării si se înregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de catre  viceprimar , si 

anume aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiului în suprafaţă de 
21 mp, cu destinaţia farmacie, din dispensarul uman Făgetu , cu un prêt de 



15 lei/mp , pe o durata de 5 ani , avand in vedere ca avem si o solicitare de 

ocupare spatiului din partea reprezentantului farmaciei care functioneaza in 

dispensarul din Gura Vitioarei. 

         D-ra secretar al UAT informeaza ca procedura de atribuire este cea de 

licitatie publica , si solicita aprobarea documentatiilor de atribuire , caietul 

de sarcini si studiul de oportunitate. 

         Se supune aprobării si se înregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat de catre  viceprimar, si 

anume aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului 

public de asistenta sociala. 

         Domnul Andreescu Mihai solicita explicatii d-rei secretar , care 

prezinta modificarile legislative aduse prin HGR nr.797/2017 care a aprobat 

regulamentul- cadru de organizare si functionare al serviciului public de 

asistenta sociala , si conform careia, autoritatea locala deliberativa trebuie sa 

adopte regulament propriu. 

        Se supune aprobării si se înregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
        Proiectul privind gestionarea cainilor fara stapan este prezentat de catre  

viceprimar , care supune atentiei documentatia intocmita pentru 

incredintarea serviciului specializat catre o societate sau asociatie care 

presteaza aceasta activitate. 

        Intervine domnul Andreescu Mihai care arata ca gestionarea cainilor 

fara stapan implica nu numai capturare , ci si îngrijire , hrană ,eutanasiere. 

        Se supune aprobării si se înregistreaza 13 voturi ,,pentru’’. 
        La final de sedinta ,domnul Leonte Vasile solicita reparatii pod de lemn 

din punct Peste Gârlă , iar doamna Schiopu Daniela propune sa se ia măsuri 
pentru deratizarea scolilor , deoarece la Bughea de Jos sunt căpuşe. 
         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.     
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