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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de primarul localitatii, cu nr…./19.04.2021. 

          La lucrarile sedintei participa primarul ales dl.Stanescu Gheorghe,  

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

Nicoleta - Corina , contabil Iordache Liliana- Narcisa si un nr.de 15 

consilieri locali din totalul de 15 membri ai Consiliului Local .  

          Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de 

hotarare, propunere care se aproba in unanimitate , proiectul ordinii de zi 

fiind urmatorul :  

1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului local 

al comunei Gura Vitioarei din data de 25.03.2021. 

2. Aprobarea procesului –verbal al sedintei extraordinare de indata a 

Consiliului local al comunei Gura Vitioarei din data de 29.03.2021. 

3.  Aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Gura Vitioarei în anul 2021, 

precum şi estimările pentru anii 2022-2024 - initiat de primarul 

localitatii. 

4. Aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare care se acordă 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţile şcolare de 

pe raza comunei în anul 2021 - initiat de primarul comunei.  

5. Aprobarea acordarii dreptului de administrare asupra unei suprafete de 

teren ce apartine domeniului public al U.A.T. Gura Vitioarei pe care se 

va instala un sistem de alarmare – sirena de avertizare in cadrul 

proiectului ,, WATMAN- Sistem informational pentru managementul 

integrat al apelor – etapa ll - initiat de primarul comunei 

6.  Aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei - initiat de primarul 

comunei.  



7. Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local la finele anului 2020 - 

initiat de primarul comunei. 

8. Aprobarea  modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 

29.03.2021 cu privire la aprobarea acordului între Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unităţi 

Administrativ Teritoriale din județul Prahova, în vederea realizării 

documentațiilor tehnico -economice pentru investiția „Extindere rețea 

de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova” -

initiat de primarul comunei. 

         Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi , se supune aprobarii  

procesul- verbal al sedintei ordinare din 25 martie 2021. 

   Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

   Punctul 2 de pe ordinea de zi , aprobarea procesului –verbal al sedintei  

extraordinare din 29 martie se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului U.A.T pentru 

anul 2021 si estimarile pentru anii 2022- 2024 este prezentat de dl. primar. 

         D-ra secretar general al U.A.T adreseaza o rugaminte comisiei 

economice , si anume de a prezenta avizele comisiei in termenul stabilit in 

invitatia de sedinta , ca si celelalte doua comisii. 

         Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

   Proiectul de hotarare privind aprobarea burselor scolare pentru anul  

2021 este prezentat de dl.primar care propune acordarea unui nr. de 89 burse 

scolare conform hotararii Consiliului de administratie al scolii , in baza unor 

criterii in ceea ce priveste acordarea burselor de merit. Precizeaza ca in lege 

se prevede o nota de 8,50 , dar noi venim peste lege si propunem ca 

acordarea bursei de merit sa se acorde pentru elevii cu media de 9,50. Daca 

ne ataca hotararea la prefectura , dvs, sa stiti despre ce este vorba. 

Nu se mai inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

         Aprobarea acordarii unui drept de administrare asupra unui teren in 

cadrul proiectului Watman , in suprafata de minim 16 mp , maxim 49 mp , 

pentru montarea unei sirene de avertizare, catre Apele Romane, este supus 

aprobarii de catre dl.primar. O sa le dam doar terenul cu amplasament camin 

cultural Gura Vitioarei , atat cat se monteaza. Nu se inregistreaza discutii si 

se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

 



   Proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de  

Functii pentru aparatul primarului este prezentat de catre dl.primar.  

Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’.  

         Excedentul bugetului local la finele anului 2020 este prezentat de d-na 

contabil care arata ca fata de excedentul aprobat printr-o hotarare anterioara , 

a fost nevoie de o rotunjire la obiectivul de refacere punti Bughea, de 

asemenea precizeaza ca a trecut gresit teren statie epurare la un obiect 

propus a se realiza , si se rectifica acum in statie gospodarie comunala , asa 

cum a solicitat proiectantul. Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 

voturi ,,pentru’’.  

  Proiectul de hotarare suplimentar privind aprobarea unui Acord între  

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități 

Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova în vederea realizării 

documentațiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Extindere rețea de 

distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova” este supus 

atentiei de catre dl.primar , care precizeaza ca exista un nr. de alte 8 U.A.T –

uri care au aderat la parteneriat , iar Consiliul Judetean ne solicita 

modificarea hotararii de Consiliu local adoptata anterior.  

Nu se mai inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

 Dupa dezbaterea proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi , au loc  

discutii despre aplicarea legilor fondului funciar, despre domeniul public al 

UAT si despre proiectele in derulare. 

 Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare a  

Consiliului local din data de 23.04.2021. 

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

                  

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR  GENERAL 

  Ogluz Romica -Vasilica                           Jr.Constantin Nicoleta-Corina      


