
COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMĂRIA 

NR. 1101/ 17.02.2017 

 

 

 

                                     INVITAŢIE 

 
În temeiul dispozitiilor art.39 alin.1 si art.40 din legea nr.215/2001, legea administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiei  

nr. 48/17.02.2017 sunteti invitat in data de 24.02.2017, orele 10,00, la sedinta ordinara 

a Consiliului Local Gura Vitioarei care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local, 

cu urmatoarea ordine de zi : 

 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local 

din data de 6.01.2017– prezinta d- ra secretar . 

2. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local 

din data de 31.01.2017– prezinta d- ra secretar . 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali 

ai persoanelor cu handicap grav în anul 2017- initiat de d-nul primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2017 - inţtiat de d-nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

pentru U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2017- iniţiat de d-nul primar. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor 

umane , materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2017 

în U.A.T.C.Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul primar. 

7. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă prin actualizarea componenţei, modificarea organigramei şi a regulamentului 

de organizare si functionare ale serviciului- iniţiat de d-nul primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2017- iniţiat de d-nul 

primar. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat pentru anul şcolar 2017 -2018- iniţiat de d-nul primar. 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.66/16.12.2016 

pentru stabilirea unor taxe locale în anul 2017- iniţiat de d-nul primar. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei ce reprezinta cofinanţare la obiectivul de 

investiţii ,, Înfiinţare sistem alimentare cu apa în comuna Gura Vitioarei ,sat Bughea 

de Jos, judeţul Prahova’’- iniţiat de d-nul primar. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017- 

iniţiat de d-nul primar. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii investiţiei si a studiului de fezabilitate 

      al investiţiei ,,Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in comuna Gura  

      Vitioarei , judeţul Prahova’’- iniţiat de d-nul primar. 



14. Proiect de hotărîre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii ,,Lucrări de 

reabilitare reţea de iluminat public in comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova’’- 

iniţiat de d-nul primar. 

 

 

Comisiile de specialitate se vor intruni pentru avizarea proiectelor de hotarare inscrise  

pe ordinea de zi, vor intocmi avizele consultative si le vor inainta Secretarului unităţii 

administrativ –teritoriale.  

                                                 

 

 

 

    

                                                     PRIMAR  

                                           TIRIFON GHEORGHE 

                                                     


