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COMUNA GURA VITIOAREI 
 
 
 
                                PROCES –VERBAL 
        încheiat azi, 29.01.2016, în cadrul şedinţei Consiliului Local al  
                    comunei Gura Vitioarei convocat de îndată 
 
 
       Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 
domnul primar nr.48/28.01.2016 . La lucrarile sedintei participa domnul 
primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Neagu Ilie , secretar U.A.T. 
jr.Constantin Corina si un numar de 14 consilieri locali din totalul de  
15 consilieri locali , lipsa fiind domnul Negoita Alin . 
      Presedintele  de sedinta , domnul Neagu Ilie, supune atentiei si aprobarii 
consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al U.A.T.C.Gura 

Vitioarei in anul 2016 ,a listelor de investiţii , programelor multianuale si 
programului anual de achiziţii publice în anul 2016- initiat de d-nul 
primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru 
autoturismele din dotarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei  – 
iniţiat de d-nul primar. 

      D-ra secretar U.A.T.solicita includerea pe ordinea de zi si a  
procesului –verbal al sedintei ordinare din data de 28.01.2016, deoarece a 
fost redactat. 
      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. 
      Solicita cuvantul domnul Oprea Zenovie si da citire art.39 din legea 
nr.215/2001, concluzionand ca sedinta de astazi nu e cuprinsa pe art.39. 
Eu am in fata legea 215 cu modificarile din 2006. 
      D-ra secretar U.A.T ii aduce la cunostinta faptul ca sedinta este legal 
convocata , incadrandu-se in prevederile art.39 alin.4 din legea nr.215/2001, 
legea administratiei publice locale , si da citire articolului din lege , cu 
precizarea ca ultimele modificari sunt din anul 2014 . 
      Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul localitatii 
care supune aprobarii normativul propriu de cheltuieli referitor la 



autoturismele pe care Consiliul Local le are in dotare, si anume 100 l lunar 
de carburanti , proiect care este adoptat cu 14 voturi ,,pentru’’. 
      Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de catre primarul localitatii 
si anume , aprobarea bugetului U.A.T.C. pentru anul 2016. 
      Solicita cuvantul domnul Stanescu Gheorghe : referitor la programul de 
achizitii  , sumele pentru pensule si galeti sunt prea mari , iar la politia 
comunitara sumele sunt pe jumatate. Asa si asigurarea RCA pentru masina 
Primariei , e trecut la cauciucuri 24 milioane de lei si mergem pe deficit de 
600 mii lei. E trecut responsabil viceprimarul , dumnealui se ocupa de 
masina ? 
      Primar : valorile sunt estimate , nu se cheltuie toata suma , se 
repartizeaza la altceva. De masina raspund eu , dar atata costa , sunt valori 
reale. 
      Dinu Ion : am fost ,, împotrivă’’ si la sedinta de ieri , nu sunt de acord cu 
banii pentru terenul de parc. Astazi , cand ne-am adunat din nou , primarul 
trebuia sa prezinte rapoarte si informari. La Bughea s-a daramat caminul 
cultural , dar nu avem dispensar si vrem sa facem parc. Sa ne orientam 
pentru dispensar. 
      Oprea Zenovie : o sa fim comuna cu cele mai multe parcuri pe nr. de 
locuitori. 
      Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu  
10 voturi,,pentru’’, 1 vot,,împotrivă’’-Oprea Zenovie şi 3 voturi 
,,abţinere’’- Dinu Ion ,Stanescu Gheorghe si Diaconu Nicoleta. 
     Avand 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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