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Adresa prin care secretarul general al unitatii/subdiviziunii  

administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate  

documentele spre analiza 
 
 

PRIMARIA comunei GURA VITIOAREI1 
   SECRETARUL GENERAL 

  
   Catre Comisia de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3 

  
   Doamnei/Domnului Presedinte, 

  Spre stiinta Doamnei/Domnului Secretar, 

  
   Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 91 

din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Local al Consiliului local al comunei, se transmit spre 

avizare catre Comisia nr.1 , nr.2 si nr.3 urmatoarele 

documente: 

 

Nr. 

crt. 

Documentul trimis pentru 

avizare/elaborarea unui 

raport 

Initiator 
Data-limita pentru 

adoptarea 

avizului/raportului 

    

1. 

P.H.C.L.privind aprobarea 

decontarii sumei cu titlu de cheltuieli 

naveta in luna mai 2022 pentru 

cadrele didactice si personalul didactic 

auxiliar din invatamantul 

preuniversitar de stat de pe raza 

comunei  

primarul 
Comisie nr.1 

  

    

2. 

P.H.C.L privind aprobarea 

prelungirii duratei de închiriere a 

contractului  nr.3221/28.06.2007 a 

suprafetei de 2 mp teren aferent 

staţiilor de protecţie catodică pentru 
conducte GN , încheiat de catre 

Consiliul local al comunei  Gura 

primarul Comisie nr.2  



Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. 

Bucuresti (denumire actuală Sc.Engie 
Sa.) si majorarea chiriei aferente 

contractului de inchiriere 

3. 

P.H.C.L privind aprobarea rectificarii 

bugetului local al comunei pe anul 

2022, cu estimari pentru anii 2023-

2025 

primarul 

Comisie nr.1, nr.2 

si nr.3 

 

 

4. 
P.H.C.L  privind aprobarea 

excedentului bugetului local la finele 

anului 2021 

primarul 
Comisie nr.1,nr.2 

si nr.3 

5. 

P.H.C.L privind aprobarea Zilelor 

Comunei 10-11 septembrie 

 
 

primarul 
Comisie nr.1,nr.2 

si nr.3 

6. 

Aprobarea reglementarii situatiei 

constatate de Curtea de Conturi a 

Romaniei- Camera de Conturi a judetului 

Prahova cu privire la masurile de 

recuperare a prejudiciilor dispuse prin 

decizia nr.104/2012, decizia nr.55/2016 si 

decizia nr.21/2018 

primarul Comisie nr.2  

    

 
 
 
 
 
              Secretarul General al comunei GURA VITIOAREI 
                   Jr.Nicoleta – Corina CONSTANTIN 
 

 

 

 

 

 

 
    

 

 


