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           încheiat azi, 22.07.2016, în cadrul şedinţei ordinare a  
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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar nr. 289/15.07.2016. La 

lucrarile sedintei participa domnul primar Tirifon Gheorghe , d- ra secretar 

al U.A.T.jr. Constantin Nicoleta - Corina , consilier contabilitate Iordache 

Liliana -Narcisa  si un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 , lipsă 

fiind domnul Brăgea Constantin. Participă şi doamna Enache Ioana , guard 

in aparatul de specialitate al primarului care doreste sa prezinte Consiliului 

local aspecte legate de activitatea sa. 

         Se alege preşedintele de sedinta, domnul consilier local al P.N.L., 

Radu Ion , la propunerea domnului consilier local al P.S.D. Nicolae Vasile 

cu unanimitate de voturi. 

          Preşedintele de şedinţă supune atentiei si aprobarii consilierilor locali 

prezenti proiectul ordinii de zi : 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei extraordinare  

a Consiliului Local din data de 1.07.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local P.N.L. 

al domnului Soare Gheorghe Cristinel –iniţiat de d -nul primar. 

3.Proiect de hotarare privind constatarea încetarii de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Constantinescu Valentin si declararea ca vacant a 

locului deţinut de acesta - iniţiat de d -nul primar. 

4.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local P.N.L. 

al domnului Andreescu Mihai - iniţiat de d -nul primar. 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 

specialitate ale Consiliului Local - iniţiat de d -nul primar. 

 6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local 

nr.38/1.07.2016 pentru modificarea Anexei nr.58 privind domeniul public al 

comunei Gura Vitioarei- iniţiat de d -nul primar. 

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.58 privind inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Vitioarei - iniţiat 

de d -nul primar. 

8.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a cinci posturi de asistenţi personali 

pentru persoanele cu handicap grav - iniţiat de - iniţiat de d -nul primar. 



        Iniţiatorul proiectelor de hotărâri , primarul localitatii , informează 

consilierii locali despre retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de 

hotărîri nr.2 , nr.4 si nr.5 , deoarece consilierii locali invitati sa depună 

jurămîntul în faţa Consiliului local nu se pot prezenta în vederea validării 

mandatelor. 

        Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul ordinii de zi 

modificat , care se aprobă în unanimitate . 

        Procesul - verbal al sedintei extraordinare din data de 1.07.2016 este 

supus atenţiei si aprobării de catre Secretarul comunei , care solicită 

consilierilor locali să formuleze obiecţiuni sau completări , dacă este cazul. 

        Nu se înregistrează completări sau obiecţiuni , şi se votează în 

unanimitate. 

        Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier local si declararea ca vacant a locului deţinut de acesta 

este supus atenţiei de catre primar , care da citire referatului constatator 

intocmit in prezenta cauză . Consiliul Local ia act de încetarea , prin deces, a 

mandatului de consilier local al lui Constantinescu Valentin şi de necesitatea 

declarării ca vacant a locului deţinut de acesta. 

        Se supune aprobării si se adoptă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul de hotărâre privind revocarea hotararii nr.38 din 1.07.2016 

referitoare la domeniul public al comunei este prezentat de către primarul 

localitatii care solicită necesitatea adoptării unei hotărâri prin care să se 

revoce hotărârea nr.38 adoptată in şedinta extraordinară , deoarece 

măsurătorile topografice realizate de Sc.Pur Topo Srl Văleni de Munte , in 

vederea realizarii lucrarii de ,,Extindere retea de iluminat public in punct 

Balcescu’’, în ceea ce priveşte drumul satesc DS2 din sat Gura Vitioarei 

punct ,,Bălcescu’’ îşi modifică elementele de identificare ăn ceea ce priveşte 

lungimea , lăţimea si suprafaţa totală , şi anume lungimea reală a drumului 

este de 1.126 ml în loc de 2.264 ml. 

       Preşedintele comisiei juridica, administrativă , protecţie sociala si relatii 

cu cetatenii dă citire avizului favorabil al comisiei. 

       Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.58 este prezentat de 

primarul localitatii care supune atenţiei necesitatea modificarii poziţiei 

nr.114 , coloana 3 din inventar , la elementele de identificare , conform 

noilor măsurători .        

       Preşedintele comisiei juridică, administrativă , protecţie sociala si relatii 

cu cetatenii dă citire avizului favorabil al comisiei. 



        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea a cinci posturi de asistenţi 

personali pentru persoanele cu handicap grav este prezentat de primar care 

arată ca este necesar suplimentarea numărului de posturi pentru aceasta 

categorie de persoane deoarece cele 25 posturi aprobate déjà sunt ocupate. 

       Secretarul comisiei pentru activităţi economico –financiare , amenajarea 

teritoriului şi urbanism dă citire avizului favorabil al comisiei. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

        După discutarea şi aprobarea proiectelor de hotărâri , solicităsa lu 

cuvântul următorii : 

        Domnul Stănescu Gheorghe : să luăm două motocoase să se facă 

curăţenie , buldo de la caminul cultural e al Primariei ?Au crescut buruieni 

peste post , pe cursul apei Bughea a crescut papură . 

        Intervine si domnul Niţă Gheorghe : în spatele dispensarului e pericol. 

        Domnul Stănescu Gheorghe : porcii mistreţi distrug culturile de porumb 

din gradinile oamenilor in satul Fundeni , sa se rezolve aceasta problemă. 

        Domnul Leonte Vasile : s-au rupt firele de iluminat public pe drumul 

Morii si nu se mai aprind luminile. 

        La finalul şedintei , preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei 

Enache Ioana , salariat al Primăriei , care aduce la cunoştinţă aspecte legate 

de activitatea sa de guard in cadrul institutiei , faptul ca i s-a modificat 

durata programului de lucru , fara acordul sau , desi a prestat muncă de opt 

ore pe zi. Este discriminată la locul de muncă datorita unor afise din 

campania electorală si nu merita un asemenea tratament. I s-a interzis chiar 

accesul in instituţie si i s-au luat cheile de la dispensarul medical unde făcea 

curatenie. Precizează ca are în întreţinere şase copii şi că I s-a diminuat 

salariul fără bază legală , deoarece şi-a îndeplinit atribuţiile din fişa postului. 

A sesizat şi ITM-ul . 

        I se aduce la cunoştinţă că rezolvarea acestor aspecte este de 

competenţa angajatorului , nu a Consiliului Local. 

       Preşedinteşe de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare de 

Consiliu local. 

     

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR  U.A.T.C. 

       RADU ION                                              JR.CONSTANTIN CORINA 


