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                                 PROCES –VERBAL 

           încheiat azi, 18.04.2016, în cadrul şedin ei extraordinare a  

                    Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

 

        Sedinta extraordinara a Consiliului Local a fost convocata prin 

dispozitia emisa de domnul primar nr. 166/14.04.2016 . La lucrarile sedintei 

participa domnul primar Tirifon Gheorghe , secretar U.A.T.jr. Constantin 

Corina ,  si un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15, lipsa fiind 

domnii : Popescu Vasile, Neagu Ilie si Stanescu Gheorghe. 

        Presedintele de sedinta, domnul Dinu Ion, consilier local P.S.D., supune 

atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de zi , care 

se aproba in unanimitate de catre consilierii locali prezenti: 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 25.03.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici 

actualizati ai obiectivului ,, Modernizare drumuri in comuna Gura 

Vitioarei , judetul Prahova’’, dupa incheierea procedurii de achizitie 
publica ,, cerere de oferte’’- initiat de d-nul primar. 

         Procesul -verbal al sedintei anterioare  de  Consiliu local este prezentat 

de catre d- ra secretar. 

         Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobarii si se voteaza cu  

12 voturi ,,pentru,,. 

        Punctul doi de pe ordinea de zi este supus dezbaterii de catre primarul 

localitatii , si anume aprobarea indicatorilor actualizati ai proiectului de 

drumuri dupa finalizarea procedurii de achizitie publica. 

        Intervine domnul Oprea Zenovie : exista un precedent , acum patru ani 

din ce partid faceati parte? Vreau sa imi raspundeti , m-ati dat afara si nu  

m-ati lasat sa votez. Am dat optiunea pentru P.M.P. , dar nu m-ati lasat sa 

votez. 

        Primar : nu vreau sa raspund. 

        Intervine presedintele de sedinta : sa revenim la proiectul de hotarare , 

si daca mai sunt alte discutii continuam la urma. 

        Andreescu Mihai : sa se corecteze raportul , s-a trecut TVA-ul 24% si 

s-a modificat la 20%. 



        Primar : e trecut corect , acum aprobam valoarea totala a proiectului 

dupa incheierea contractului cand T.V.A era 24%. 

        Dinu Ion : sa se consemneze ca s-a spus de catre Consiliul Local ca 

T.V.A-ul s- a micsorat la 20% . 

        Nu se mai inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 12 voturi ,,pentru,,. 

       Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare de 

consiliu local. 

        

       Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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