
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA GURA VITIOAREI 
 
 
                               PROCES –VERBAL 
     încheiat azi, 25.02.2016, in cadrul şedinţei ordinare a Consiliului  
                         Local al comunei Gura Vitioarei 
 
        Sedinta ordinara a Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia 
emisa de domnul primar nr.82/19.02.2016 . La lucrarile sedintei participa 
domnul primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Neagu Ilie , secretar 
U.A.T. Jr.Constantin Corina si un numar de 15 consilieri locali din totalul  
de 15 consilieri locali . 
        Presedintele de sedinta , Neagu Ilie, supune atentiei si aprobarii 
consilierilor locali proiectul ordinii de zi , ce se aproba in unanimitate de 
catre consilierii locali prezenti : 
1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei de îndată a 

Consiliului Local din data de 29.01.2016 – prezinta d- ra secretar . 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2016 - 
inţtiat de d-nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului social - initiat de d-nul primar. 

4. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire 
a Riscurilor pentru U.A.T.C.Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea 
resurselor umane , materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor 
de urgenţă în anul 2016 în U.A.T.C.Gura Vitioarei - iniţiat de d-nul 
primar. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului/taxei pentru terenurile 
situate în extravilanul localităţii - iniţiat de d-nul primar. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor 
şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat - iniţiat de  
d-nul primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016 -2017- iniţiat de d-nul 
primar. 

9. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.24/28.09.2006 privind aprobarea trecerii unui imobil din proprietatea 
publică a comunei în proprietatea privată şi aprobarea vânzării acestuia şi 



a Hotărârii Consiliului Local nr.25/28.09.2006 privind aprobarea listei 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale ce urmează a fi vândute - 
iniţiat de d-nul primar. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei ,,Înfiinţare sistem 
alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei , sat Bughea de Jos , judeţ 
Prahova’’-iniţiat de d-nul primar. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei,,Înfiinţare sistem alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei , 
sat Bughea de Jos , judeţ Prahova’’- iniţiat de d-nul primar. 
    Domnul presedinte al sedintei dă cuvântul d-rei secretar U.A.T.C.  

pentru a prezenta procesul – verbal al sedintei anterioare , care se aproba în 
unanimitate , fara obiecţiuni. 
         Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de catre domnul primar , 
care supune aprobarii planul de lucrari si actiuni de interes local pentru 
beneficiarii de ajutor social in anul 2016. 
         Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 
supune aprobarii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’.  
         Punctul trei de pe ordinea de zi privind aprobarea listei bunurilor ce 
conduc la excluderea acordarii ajutorului social este prezentat de catre 
initiator. 
         Se supune aprobarii proiectul de hotarare si inregistreaza 15 voturi 
,,pentru’’, nefiind discutii pe marginea acestuia. 
         Proiectul de hotarare privind actualizarea P.A.A.R este prezentat de 
catre initiator. 
         Solicita cuvantul domnul viceprimar : la ultimul incendiu din Poiana 
Copaceni , fiecare pompier militar avea rucsac. Propun achizitionarea a zece 
rucsacuri si de catre noi. 
         Domnul Oprea Zenovie : nu avem hidranti , a ars casa vecinilor , cele 
doua fîntîni din stânga si dreapta s-au golit , si am fost nevoit sa folosim 
pompele din beciul meu. 
         Domnul Stanescu Gheorghe : de patru ani se discuta , dar nu se ia 
masuri . Sa ii chemam pe cei de la Ape. 
         Primar : in Fundeni exista hidrant la statia de apa. 
         Domnul Dinu Ion :sa se ia in serios aceasta problema , e o situatie 
critica , sa fim acoperiti , un proiect cand se face e prevazut cu hidrant. 
         Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de 
hotarare si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii 
care supune atentiei aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor 



umane , materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în 
anul 2016 în U.A.T.C.Gura Vitioarei.          
         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de hotarare 
si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Punctul sase de pe ordinea de zi este prezentat de catre inspectorul 
impozite si taxe , d-na Dumitrescu Nicoleta , care este invitata la sedinta de 
catre primarul localitatii si care propune modificarea impozitului pe 
terenurile din extravilanul localitatii , al caror cuantum a fost aprobat in luna 
decembrie 2015. 
        Solicita cuvantul domnii : 
        Stanescu Gheorghe : cei care au achitat raman cu acelasi impozit?exista 
vreo reglementare pentru cei care au sub 1000 mp? Eu am suprafata de  
711 mp teren casa si agricol. 
        Dumitrescu Nicoleta : da , cei care au achitat raman cu impozitul 
achitat . Nu exista vreo prevedere sau facilitate pentru cei care detin sub 
1000 mp. Pentru plata impozitului dvs. , va solicitam sa va prezentati la 
biroul impozite si taxe sa verificam documentele. 
        Dinu Ion : avem restante la impozitul pe extravilan? Din cate am auzit a 
aparut o ordonanta care prevede ca cine plateste pana pe 31 martie e scutit 
de penalitati sau dobanzi. 
        Contabil : da , avem restante la impozitul pe extravilan . Referitor la 
scutiri , se face cerere si se analizeaza de catre comisia anume constituita in 
acest sens. 
        Nu se mai inregistreaza discutii si se aproba cu 12 voturi ,,pentru’’si 
2,,abţineri,,-  Stanescu Gheorghe si Diaconu Nicoleta si 1 vot ,,împotrivă’’- 
Oprea Zenovie care declara : nu o sa fiu de acord cu nici o majorare de 
impozit. 
        Proiectul nr.7 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar care 
propune aprobarea unui numar de 130 de burse scolare si a cuantumului 
burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat. 
        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de hotarare si 
se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
        Proiectul nr.8 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar , care 
propune aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de 
pe raza comunei , in baza avizului conform emis de catre Inspectoratul 
Scolar Judetean Prahova. 
         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii proiectul de hotarare 
si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.9 de pe ordinea de zi este prezentat de catre d-ra secretar al 
U.A.T.C.Gura Vitioarei  , care propune revocarea unor hotarari de Consiliu 



local adoptate in anul 2006 , si anume hotararea nr. nr.24/28.09.2006 privind  
aprobarea trecerii unui imobil din proprietatea publică a comunei în  
proprietatea privată şi aprobarea vânzării acestuia şi a Hotărârii  Consiliului 
Local nr.25/28.09.2006 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de 
cabinete medicale ce urmează a fi vândute . Imobilul la care se face referire 
este dispensarul uman din satul Făgetu , pentru care a fost întocmită 
documentaţie de trecere in domeniul public , iar prin extrasul de carte 
funciară nr.21105/16.10.2015 emis de către O.C.P.I.Prahova , prin 
B.C.P.I.Vălenii de Munte , s-a înscris dreptul de proprietate al comunei 
asupra acestui bun din domeniul public . 
         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobării proiectul de hotarare 
si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.10 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii , care propune aprobarea investiţiei de alimentare cu apă in satul 
Bughea de Jos , proiect intocmit de Sc.Vit Inproiect Srl Ploiesti , care are ca 
scop alimentarea cu apa potabila a locuitorilor , avand in vedere ca alte surse 
de apa nu exista , decat fântânile publice. 
         Intervine dl.Irimia Gheorghe: de la G.A.L.nu putem accesa fonduri? 
         Primar : s-au facut demersuri in acest sens , dar momentan incercam 
prin P.N.D.L. cu bani de la Guvern.          
         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobării proiectul de hotarare 
si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         Proiectul nr.11 de pe ordinea de zi este prezentat de catre primar , si 
anume aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului  
sus- mentionat , cu valoarea actualizata a investitiei , si anume 4. 680.182 lei 
(valoare la data de 23.02.2016, la un curs de 1 euro=4.4715 lei), din care 
C+M : 2.625. 272 lei. 
         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobării proiectul de hotarare 
si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 
         La finalul şedinţei , d-ra secretar U.A.T.C. solicita aleşilor locali 
prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2015. 
        Având in vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii , presedintele 
de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de Consiliu Local .   
    
       Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
                
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR U.A.T.     
       NEAGU ILIE                                         JR. CONSTANTIN CORINA 


