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COMUNA GURA VITIOAREI 
 
 
 
                               PROCES –VERBAL 
      încheiat azi, 25.03.2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului  
                        Local al comunei Gura Vitioarei  
 
 
       Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 
domnul primar nr.127/18.03.2016 . La lucrarile sedintei participa domnul 
primar Tirifon Gheorghe , consilier contabil Iordache Narcisa si un numar  
de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind domnii 
Neagu Ilie si Popescu Vasile. 
      Presedintele  de sedinta , domnul Dinu Ion, supune atentiei si aprobarii 
consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
1.Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a  
    Consiliului Local din data de 25.02.2016 – prezinta d- ra secretar 
2.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei –Anexa nr.58 - cu trei poziţii noi - iniţiat de d-
nul primar. 
 3.Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.nr.63/25.11.2015 pentru 
modificarea H.C.L.nr.51/23.09.2015 privind completarea inventarului  
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Vitioarei - iniţiat 
de d-nul primar. 
 4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - initiat de d-nul 
primar. 
 5.Proiect de hotarare privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita -
initiat de d-nul primar 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării valorilor de inventar ale 
bunurilor din domeniul public al U.A.T.C.Gura Vitioarei - initiat de d-nul 
primar. 
 7.Proiect de hotarare privind atribuirea , cu titlu gratuit , către F.D.E.E.  
   ,,Electrica Distribuţie Muntenia Nord’’S.A.- S.D.E.E.Ploieşti , a terenului    
     în suprafaţă de 1 mp  în vederea realizării lucrării ,,Alimentare cu energie    
     electrică locuinţă amplasată în  satul Gura Vitioarei , nr.560A , beneficiar    
     Schiopu Constantin’’- initiat de d-nul primar. 

 
  



        Proiectul ordinii de zi se aproba in unanimitate de catre consilierii locali 
prezenti . 
        Procesul –verbal al sedintei ordinare este votat in unanimitate de catre 
cei prezenti, fără obiecţiuni. 
        Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii care supune aprobarii completarea inventarului bunurilor 
apartinand domeniului public , proiect care este adoptat cu 13 voturi 
,,pentru’’, fara a se inregistra discuţii. 
        Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii si anume , modificarea H.C.L.nr.63/2015 privind completarea 
inventarului bunurilor , prin rectificarea poziţiei nr.3 , in loc de 250 mx4m , 
199m x4m , drum Făgetu , la Bulhoi.    
        Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu  
13 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii : ajutoarele de urgenta nu se repartizeaza prin H.C.L., ci prin 
dispozitia primarului. 
       Domnul Stănescu Gheorghe : la capitolul de venit impozit teren se putea 
estima mai mult sau mai puţin de 20 mii lei . 
       Se supune aprobării si se aprobă cu 13 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii , nu se inregistreaza discutii, se supune aprobarii si inregistrează 
13 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul şase de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii , nu se inregistreaza discutii, se supune aprobarii si inregistrează 
13 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul şapte de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul 
localitatii , nu se inregistreaza discutii, se supune aprobarii si inregistrează 
13 voturi ,,pentru’’.  
      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 . 
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