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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de primarul localitatii, cu nr.217/22.09.2021. 

          La lucrarile sedintei participa primarul ales dl.Stanescu Gheorghe,  

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

Nicoleta - Corina  si un nr.de 15 consilieri locali din totalul de 15 membri ai 

Consiliului Local .  

          Presedintele de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi , care se aproba 

in unanimitate de cei prezenti :  

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

comunei Gura Vitioarei din data de 28.09.2021. 

2. Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei - initiator primarul 

comunei – avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

3. Aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.09.2021 - 

initiator primarul comunei. - avize comisie nr.3. 

4. Aprobarea atestarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei- initiator primarul comunei. – avize comisie nr.1, nr. 2 si nr.3. 

5. Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investitie ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura 

Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’, prin 

Programul National de Investitii Anghel Saligny aprobat prin O.U.G. nr. 

95/2021- initiator primarul comunei – avize comisie nr.1, nr.2 si nr.3. 

         La propunerea primarului comunei se suplimenteaza proiectul ordinii 

de zi cu doua proiecte de hotarare de modificare a hotararii de aprobare 

excedent buget local an 2020 , de aprobarea a documentelor de delegare a 

gestiunii activitatii de depozitare desuri municipale Boldesti –Scaieni in 

cadrul SMID Prahova si cu aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata 

din 12 octombrie 2021 ,presedintele de sedinta supune aprobarii 

suplimentarea ordinii de zi , care se aproba in unanimitate . 

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

procesul- verbal al sedintei ordinare din 28 septembrie 2021. 



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

   Punctul 2 de pe ordinea de zi ,rectificarea bugetului local se aproba cu  

15 voturi ,,pentru’’. Avem si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea contului de executie la 

data de 30.09.2021 este prezentat de dl. primar. Avem si aviz favorabil al 

comisiei nr.2 ,nr.3 si nr.1. Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 

voturi ,,pentru’’. 

         Aprobarea atestarii inventarului bunurilor apartinand domeniului 

public al comunei este prezentata de dl.primar care propune completarea 

inventarului cu 6 noi pozitii prezentate in anexa care cuprinde drumuri 

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

         Proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,,Infiintare sistem 

de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura 

Vitioarei, judetul Prahova’’, prin Programul National de Investitii Anghel 

Saligny aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, este supus analizei de catre 

dl.primar.  

         Presedintele comisiei nr.1, domnul Moise Adrian , solicita cuvantul si 

arata ca nu se specifica in documentatie cati km sunt propusi pe cele trei sate 

defalcat, motiv pentru care are nelamuriri si nu a votat in sedinta de comisie 

proiectul. La fel si domnul Stanciu Mihail , ceilalti trei membri ai comisiei 

fiind de acord , avizul comisiei nr.1 este unul favorabil. 

         Presedintele comisiei nr.3 , domnul Dosaru Gheorghe, prezinta avizul 

favorabil al comisiei nr.3. 

         Comisia nr.2 prin presedinte , domnul Radu Ion, arata ca doi membri 

nu au fost de acord cu proiectul si au votat ,,impotriva’’ deoarece nu au fost 

prezentate criterii care au stat la baza alegerii celor 3 sate ,dar ceilalti 3 

membri au votat ,,pentru’’ , avizul fiind unul favorabil. 

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

         Presedintele de sedinta supune aprobarii procesul-verbal al sedintei 

extraordinare de indata din 12 octombrie 2021, care se aproba cu 15 voturi 

,,pentru’’. 

         Proiectul suplimentar privind modificarea H.C.L nr.30 /2021 cu privire 

la aprobarea excedentului bugetului local la finele anului 2020 este prezentat 

de dl.primar care propune inlocuirea titlului proiectului de infiintare retea de 



canalizare in comuna Gura Vitioarei cu infiintare retea de canalizare in 

satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni. Nu se inregistreaza discutii si se 

aproba cu 15 voturi ,,pentru’’. 

         Proiectul suplimentar privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului 

de administrare a depozitului deseuri municipale Boldesti –Scaieni in cadrul 

SMID Prahova este supus atentiei de dl.primar , care propune aprobarea 

studiului de oportunitate , a caietului de sarcini si a contractului de delegare 

pe 1 an cu societatea Vitalia. Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 

voturi ,,pentru’’. 

        Dupa epuizarea ordinii de zi se invita reprezentantii societatii Jovila 

Construct Srl , d-na Paun Daniela si dl.Joita Mihail , sa prezinte domnilor 

consilieri locali motivarea solicitarii de modificare a tarifului de apa potabila 

furnizata de operator pe raza localitatii noastre. Se propune de catre 

operatorul serviciului de apa majorararea tarifului de distributie a apei la 

5,25 lei /mc,cu TVA ,tarif  pentru populaţie  4,82 lei/ mc fără TVA ,tarif  

pentru rest utilizatori, in baza unei documentatii tehnico economice depusa , 

precum si in baza unui aviz favorabil al A.N.R.S.C. Bucuresti.  

        Primarul comunei arata ca nu este de acord cu aceasta crestere brusca 

urmand ca operatorul sa faca o propunere de majorare a tarifului in doua 

etape . Aduce la cunostinta ca redeventa aprobata este prea mica , ca 

operatorul nu a facut investitii si reparatii la reteaua de apa. De asemenea , 

oferta de pret la hidranti este foarte mare , iar operatorul nu i-a montat. 

         Domnii consilieri locali Moise Adrian , Marin Marius, Dosaru 

Gheorghe sunt de parere ca majorarea de 1 lei/mc este nejustificata si ca 

operatorul i -a actionat in instanta pe motiv ca nu au aprobat pretul apei din 

anul 2018 , desi dansii nu aveau calitatea de consilieri locali in acea 

perioada. 

        Domnul director al societatii Jovila aduce la cunostinta ca reparatiile 

capitale la retea se fac de catre autoritatea locala conform contractului , iar 

Jovila face doar reparatii de intretinere. Nu este obligatia operatorului sa 

achizitioneze si sa monteze hidrantii . Aduce la cunostinta ca autoritatea 

locala trebuie sa intocmeasca proiect de redimensionare a retelei de apa , 

apoi sa il inainteze operatorului , deoarece initial aceasta a fost proiectata 

pentru cismele stradale si este posibil ca sistemul sa cedeze.  



         In urma discutiilor purtate , dl.primar propune initierea in urmatoarea 

sedinta de consiliu a unui proiect de majorare a tarifului de apa conform 

avizului favorabil dat de ANRSC , dar cu o majorare in doua etape ,  

intr-o prima etapa cu 0,50 lei/mc , iar a doua majorare de 0,50 lei/mc peste 3 

luni , propunere acceptata in unanimitate de consilierii locali prezenti la 

sedinta. Totodata , operatorul se angajeaza sa execute lucrarile de reparatii 

care ii revin in sarcina exclusiva conform contractului de concesiune. 

  Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare a  

Consiliului local din data de 19 octombrie 2021. 

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

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    SECRETAR  GENERAL 

   Gheorghe DOSARU                        Jr. Nicoleta-Corina CONSTANTIN 


