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         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a fost 

convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar cu nr.406 /13.12.2021. La 

lucrarile sedintei participa primarul comunei, secretarul general al comunei 

si un numar de 15 consilieri locali din totalul de 15 .  

        Se supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul 

ordinii de zi de catre presedintele de sedinta dl.Sinca Costin Ciprian :  

       Proiectul ordinii de zi este urmatorul :  

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

comunei Gura Vitioarei din data de 25.11.2021. 

2. Aprobarea valorilor actualizate ale bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei - initiator primarul comunei. 

3. Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei - initiator primarul 

comunei. 

4. Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 - initiator 

primarul comunei. 

Se supune aprobarii proiectul ordinii de zi si se aprobă cu 15 voturi 

,,pentru’’. 
        Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte , 

si anume aprobarea regulamentului asociatiei sportive AS Tineretul Gura 

Vitioarei , precum si completarea domeniului public al comunei cu inca trei 

bunuri imobile , propuneri acceptate cu 15 voturi ,,pentru’’. 
        Punctul  nr.1 de pe ordinea de zi este supus dezbaterii si se aproba cu 

15 voturi ,,pentru’’, fara obiectiuni sau completari. 

        Punctul  nr.2 de pe ordinea de zi este supus dezbaterii si se aproba cu 

15 voturi ,,pentru’’, fara obiectiuni sau completari. 

        Punctul  nr.3 de pe ordinea de zi este supus dezbaterii si se aproba cu 

15 voturi ,,pentru’’, fara obiectiuni sau completari. 



        Proiectul privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2022 este prezentat de dl.primar , care propune mentinerea impozitelor si 

taxelor locale aprobate in anul 2021 , cu exceptia anexei nr.1 tablou unde a 

propus incadrarea satului Gura Vitioarei in zona A , rang IV, iar celelalte 

sate in zona B, rang V la impozitele pe terenuri si cladiri. 

        Referitor la taxele speciale , domnul Dosaru Gheorghe propune un 

coeficient de majorare la taxele speciale din anexa nr.2. 

        Domnul primar , impreuna cu domnii consilieri locali , propun 

majorarea taxelor speciale , dupa dezbaterea fiecarei propuneri ,prezentate in 

anexa. 

        Nu se mai inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare 

supus dezbaterii si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’ . 
       Punctul nr.5 proiect suplimentar este supus atentiei de catre dl.primar , 

se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’.  
        Punctul nr.6 proiect suplimentar– atestarea domeniului public al 

comunei cu inca trei bunuri , un teren si doua drumuri satesti este supus 

atentiei de catre dl.primar si se aproba cu 15 voturi ,,pentru’’.  
        Dupa epuizarea ordinii de zi, au loc discutii diverse cu privire la islazul 

comunal si lucrari de investitii . 

        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei ordinare  de 

Consiliu local din data de 20.12.2021. 

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