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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de domnul viceprimarul cu atribuţii de 
primar, nr.277/3.10.2018. La lucrarile sedintei participa viceprimarul cu 

atribuţii de primar dl. Nicolae Vasile , d-ra secretar al U.A.T.C. jurist 

Constantin Nicoleta – Corina si un numar de 14 consilieri locali din totalul 

de 15 , lipsa fiind domnul Soare Gheorghe Cristinel. 

        Se alege preşedintele de sedinta, domnul consilier local Stănescu 
Gheorghe , la propunerea doamnei consilier local Iosif  Elena , cu 

unanimitate de voturi.  

        Se supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul 

ordinii de zi : 

1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei extraordinare a  

    Consiliului local din data de 28.09.2018 - prezintă secretarul U.A.T.C . 
2. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul   
    Prahova în vederea realizarii unor obiective de interes public- iniţiat de  
    viceprimarul cu atribuţii de primar al U.A.T.C. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.A.T.C.Gura  

    Vitioarei cu sumele alocate prin asocierea cu judeţul Prahova- iniţiat de  
    viceprimarul cu atribuţii de primar al U.A.T.C. 

4. Proiect de hotărâre porivind aprobarea amenajamentului pastoral pentru  

    pajiştile din comuna Gura Vitioarei - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii  
    de primar al U.A.T.C. 

şi care se aprobă in unanimitate. 
        Referitor la procesul-verbal al sedintei din data de 28.09.2018 , supus 

aprobării de d -ra secretar al U.A.T.C , nu se inregistreaza discutii si se 

votează in unanimitate. 

        Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de catre dl.viceprimar cu 

atribuţii de primar Nicolae Vasile , care supune atentiei asocierea comunei 
cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public , si 

anume reparaţii la scoala din sat Poiana Copaceni , reparatii la scoala si 



gradinita din sat Bughea de Jos si reparatii la scoala Gura Vitioarei . , si 

anume suma de 120 mii lei , iar contributia comunei noastre este de 12 mii 

lei , cate 10% pentru fiecare obiectiv in parte . 

          Se supune aprobării si se înregistreaza 14 voturi ,,pentru’’. 
          Domnul Brăgea Constantin propune sa se faca lucrari de reparatii si la 
scolile si gradinitele din Fagetu si Fundeni. 

          Rectificarea bugetului local cu sumele alocate prin asociere cu judetul 

Prahova este prezentata de domnul viceprimar cu atribuţii de primar Nicolae 
Vasile.  

          Se supune aprobării si se înregistrează 14 voturi ,,pentru’’.  
          Proiectul privind aprobarea amenajamentului pastoral este supus 

atenţiei şi aprobării de catre domnul Nicolae Vasile , viceprimar cu atribuţii 
de primar. 

          Domnul Nita Gheorghe solicita informatii despre închirierea 

paşunilor, procedura de închiriere , durata ,şi cine poate închiria. 
          D-ra secretar al U.A.T ii aduce la cunostinta ca procedura de închiriere 

a pajiştilor se face cu respectarea prevederilor din O.U.G nr.34/2013 , numai 
prin licitaţie publică , cu aprobarea Consiliului local , si pe o durata de 25 ani 

daca exista cereri ale crescătorilor de animale , cu animale înregistrate în 
Registrul naţional de evidenţă al animalelor. 
        Se supune aprobării si se înregistrează 14 voturi ,,pentru’’.  
        La final de şedinţă , d-ra Negoiţă Elena solicită schimbarea programului 
de iluminat public . 

        Având în vedere că nu se mai înregistrează alte discuţii , preşedintele de 

şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare de Consiliu local din data 

de 9.10.2018. 

         Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces- verbal al şedinţei. 
 

 

 

 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETAR  U.A.T.C. 
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