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                                PROCES –VERBAL 

    încheiat azi, 12.11.2020, în cadrul şedinţei extraordinare de indata  

                   a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

 

         Şedinţa extraordinară de indata a Consiliului Local al comunei Gura 

Vitioarei a fost convocata prin dispoziţia emisa de primarul localitatii, cu  

nr. 325/12.11.2020 . 

          La lucrarile sedintei participa primarul ales dl.Stanescu Gheorghe,  

d-ra secretar general al unitatii administrativ-teritoriale, jr.Constantin 

Nicoleta - Corina , 11 consilieri locali validati din totalul de 15 membri ai 

Consiliului Local , lipsa fiind Stanciu Mihail –Tiberius , precum si supleantii 

validati : Iordan Vasile, Grigore Constantin – Alin si Marin Marius- Adrian.  

          Domnul primar supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti 

proiectul ordinii de zi , care se aproba cu 12 voturi ,,pentru’’ : 

1. Depunerea juramantului de catre supleantii validati. 

2. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local - initiat de 

primarul localitatii. 

3. Alegerea comisiilor de specialitate ale consiliului local - initiat de 

primarul localitatii.  

 In vederea depunerii juramantului de catre supleantii validati , domnul  

primar da citire incheierii judecatoresti din data de 2.11.2020 pronuntata de 

Judecatoria Valenii de Munte , ca urmare a actiunii formulata de secretarul 

general al U.A.T prin care a propus validarea celor trei supleanti : Iordan 

Vasile si Marin Marius –Adrian , din partea P.NL., Grigore Constantin –

Alin, din partea Aliantei pentru Gura Vitioarei. 

          Se trece la depunerea juramantului , in ordine alfabetica , de catre cei 

trei supleanti validati, cu mana pe Constitutie si pe Biblie , apoi se semneaza 

in doua exemplare. 

          Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta este 

prezentat de catre dl.primar , care solicita celor prezenti sa faca propuneri in 

acest sens. 

          D-na Ogluz Romica Vasilica il propune pe dl.Dumitrescu Grigore , 

propunere acceptata in unanimitate , cu 14 voturi,,pentru’’. 



           Presedintele de sedinta ales pe 3 luni preia lucrarile sedintei de 

Consiliu local si supune atentiei proiectul de hotarare privind alegerea 

comisiilor de specialitate , un numar de trei comisii , pe domenii distinct , 

invatamant , cultura, culte , juridic , administrativ , protectie sociala, 

activitati economico- financiare , amenajarea teritoriului si urbanism. 

Solicita domnilor consilieri sa faca propuneri in acest sens. 

          Pentru comisia nr.1- invatamant , sanatate , cultura, culte, sport, 

turism, dl.Dosaru Gheorghe propune pe dna Ogluz Romica Vasilica  si pe 

dl.Stanciu Constantin , Dl.Marin Marius propune pe dl.Moise Adrian, 

dl.Vasile Daniel propune pe dl.Stanciu Mihail, iar dl.Stanciu Constantin 

propune pe dl.Iordan Vasile. Propunerile sunt acceptate in unanimitate. 

         Pentru comisia nr.2 – juridica, administrativa, protectie sociala si relatii 

cu cetatenii, DL.Sinca Costin propune pe dl.Radu Ion, dl.Enache Dumitru o 

propune pe dna Iosif Elena, Dna Ogluz Romica propune pe dl.Manole 

Nicolae, dna Iosif  Elena propune pe dna Enache Dumitru , dl.Vasile Daniel 

propune pe dl.Dumitrescu Grigore. Propunerile sunt acceptate in 

unanimitate.  

         Comisia nr.3- activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului 

si urbanism se formeaza din ceilalti 5 consilieri locali ramasi si anume : 

Grigore Constantin, Dosaru Gheorghe, Vasile Daniel, Sinca Costin si Marin 

Marius.  

         Avand in vedere ca cele trei comisii s-au constituit , se propune ca 

acestea sa isi aleaga presedintii si secretarii in aceeasi sedinta , pentru 

celeritate. Astfel , comisia nr.1 isi alege ca presedinte pe dl. Moise Adrian, 

iar ca secretar pe dl.Stanciu Mihail . Comisia nr.2 alege ca presedinte pe 

dl.Radu Ion , iar ca secretar pe dna Iosif Elena. Comisia nr.3 alege ca 

presedinte pe dl.Dosaru Gheorghe , iar ca secretar pe dnul Grigore 

Constantin. 

        Dupa epuizarea ordinii de zi , au loc discutii despre aplicarea legilor 

proprietatii si a autorizarii in constructii pe domeniul public.        

        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 

de indata a Consiliului local. 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR  GENERAL 

    Dumitrescu Grigore                               Jr.Constantin Nicoleta-Corina      


