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         Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a 

fost convocata prin dispoziţia emisa de viceprimarul cu atributii de primar,  

cu nr. 84/12.03.2020 . 

          La lucrarile sedintei participa viceprimarul cu atributii de primar 

dl.Stanescu Gheorghe, d-ra secretar al unitatii administrativ-teritoriale, 

jr.Constantin Nicoleta - Corina si domnii : Irimia Gheorghe, Manole 

Nicolae, Marin Marius-Adrian, Iordan Vasile, Enache Dumitru, Soare 

Cristinel, Vasile Daniel, consilieri locali, un numar de 8 din totalul de 15. 

Participa si domnii Nicolae Vasile, Nita Constantin si Moise Adrian , ca 

urmare a solicitarii de a participa la sedinta. 

          D-ra secretar al UAT aduce la cunostinta celor prezenti ca a emis aviz 

negativ nr.2128/12.03.2020 pe actul administrativ de convocare , dispozitie, 

avand in vedere ca pe rolul Tribunalului Prahova exista doua dosare de 

constatare dizolvare de drept a Consiliului local , nesolutionate pana in 

prezent, sedinta Consiliului local nu este convocata si intrunita in mod legal 

cu respectarea art.137 din Codul administrativ, iar raportat la adresa 

nr.15713/1.11.2019 emisa de catre Prefectul judetului Prahova, pana la 

solutionarea definitiva a dosarelor de dizolvare, Consiliul local nu se poate 

intruni in mod legal avand in vedere ca exista consilieri locali demisionari, 

precum si supleanti ale caror mandate nu se pot valida in mod legal. Motiv 

pentru care considera ca sedintele de consiliu se desfasoara cu incalcarea 

prevederilor legale din Codul administrativ, si a emis avize negative pe 

dispozitiile de convocare emise de viceprimarul UAT. In consecinta, 

proiectele de hotarari nu au avizul de legalitate al secretarului U.A.T. 

          Preşedintele de sedinta, domnul Irimia Gheorghe, precizeaza ca a luat 

la cunostinta despre aspectele sesizate de catre d-ra secretar al UAT si 

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 21.02.2020 – prezinta d- ra secretar . 



2. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu in cadrul localului 

Scoala veche Fagetu - initiat de d-nul viceprimar cu atributii de primar. 

3. Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual al achizitiilor 

publice pe anul 2020- iniţiat de d-nul viceprimar cu atributii de primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare al aparatului de specialitate al primarului- iniţiat de d-nul 

viceprimar cu atributii de primar. 

5.Alte probleme : masuri de prevenire a raspandirii infectiei cu noul  

    Coronavirus . 

        Domnul viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu doua noi 

proiecte , si anume : aprobarea caietului de sarcini pentru achizitionare 

buldoexcavator , precum si aprobarea indicatorilor tehnico- economici 

pentru achizitionare buldoexcavator. Precizeaza, de asemenea, ca ora de 

sedinta s-a modificat de la ora 9,00 la ora 16,00 pentru ca la primarie s-a 

convocat Comitetul local pentru situatii de urgenta in vederea luarii 

masurilor pentru combaterea coronavirusului. Daca era nevoie de sume, se 

facea si rectificarea bugetara. 

        D-ra secretar al UAT aduce la cunostinta ca raportat la prevederile 

art.134- art.139 din codul administrativ, avand in vedere ca sedinta este 

extraordinara, ordinea de zi nu se poate suplimenta cu alte proiecte de 

hotarari.     

       Presedintele de sedinta supune aprobarii procesul-verbal al sedintei 

anterioare , care se aproba cu 8 voturi ,,pentru’’. 

       Punctul 2 de pe ordinea de zi este prezentat de catre viceprimarul UAT 

care propune inchirierea terenului de 70 mp, cu 5 lei/mp, deoarece are toate 

utilitatile necesare, se supune aprobarii si se voteaz cu 8 voturi,,pentru,,. 

       Punctul 3 de pe ordinea de zi este prezentat de dl.viceprimar, care 

propune actualizarea planului de achizitii publice, deoarece desi in buget 

avem prinse toate investitiile, nu le avem prinse si in planul de achizitii. 

       Punctul 4 de pe ordinea de zi este prezentat de dl.viceprimar care 

prezinta regulamentul de organizare si functionare al aparatului de 

specialitate, care afirma ca singura modificare apare la compartimentul 

administrativ si deservire unde apare utilajul. 

       Nu se mai inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se adopta cu 

 8 voturi ,,pentru’’. 

      Se supun aprobarii si cele doua proiecte suplimentare cu privire la caietul 

de sarcini pentru buldoexcavator si indicatorii tehnico-economici, care se 

aproba cu 8 voturi ,,pentru,,. 

      La finalul sedintei , dl.viceprimar aduce la cunostinta masurile care s-au 

luat in cadrul sedintei CLSU pentru combaterea coronavirusului, aratand ca 



nu avem cazuri de persoane infectate in comuna, doar persoane izolate la 

domiciliu. 

 

         

          Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 

de Consiliu local. 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR  U.A.T.   

   Irimia Gheorghe                                     Jr.Constantin Nicoleta-Corina      


