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         Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 

viceprimarul cu atribuţii de primar  nr.192/30.07.2018 . La lucrarile sedintei 

participa viceprimarul cu atribuţii de primar  Stanescu Gheorghe, 

domnişoara secretar U.A.T. jr.Constantin Nicoleta -Corina , precum si un 

numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind 

domnii : Soare Gheorghe Cristinel, Radu Ion si Andreescu Mihai. 

         Se alege presedintele de sedinta cu votul majorităţii consilierilor locali 

în funcţie, domnul Irimescu Silviu, la propunerea doamnei Iosif  Domnica,  

care supune atentiei si aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 

 1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei ordinare a  

     Consiliului local din data de 6.07.2018 - prezintă secretarul U.A.T.C . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  

    local al comunei la data de 30.06.2018- iniţiat de viceprimarul cu atribuţii  

    de primar al comunei Gura Vitioarei. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local  

    nr.30/6.07.2018 privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului  

    comunei Gura Vitioarei catre domnul consilier local Nicolae Vasile -   

    iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei. 

         Proiectul ordinii de zi se aproba in unanimitate de catre consilierii 

locali prezenti . 

         Procesul –verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate de 

catre cei prezenti, fara obiecţiuni. 

         Contul de execuţie la trimestrul al ll- lea al anului 2018 este prezentat 

de viceprimar. 

         Nu se inregistreaza discutii , se supune aprobarii si se aproba cu  

12 voturi ,,pentru’’. 

         Proiectul nr.2 este prezentat de catre d-ra secretar al UAT , care aduce 

la cunostinta ca, in urma controlului de legalitate exercitat de prefectul 

judetului Prahova , s-a constatat ca H.C.L nr.30 din 6.07.2018 a fost emisa 

cu incalcarea prevederilor din art.72 alin.2 din legea nr.215/2001 , in sensul 

ca , consiliul local poate delega un consilier local care sa exercite temporar 



atributiile viceprimarului , şi nu ca ar avea dreptul de a delega atributiile 

viceprimarului unui consilier local , asa cum e prevazut in art.1 din hotararea 

de Consiliu local.  

         D-ra secretar ii informeaza pe domnii consilieri locali prezenti ca actul 

administrativ adoptat poate fi modificat , desi viceprimarul este consilier 

local, isi pastreaza acest statut chiar daca exercita alte atributii , si nu este 

vorba despre delegarea atributiilor altei autoritati de catre Consiliul local , 

asa cum sustine prefectul , in adresa sa. Dar exista si a doua posibilitate 

pentru Consiliul local , sa isi menţina actul administrativ adoptat , in speta 

hotararea nr.30 , iar instanta de judecata sa il poata anula sau mentine. 

        Domnul Irimescu Silviu propune modificarea hotararii in sensul ca sa 

se specifice ca se deleaga consilierul local Nicolae Vasile sa exercite 

temporar atributiile viceprimarului comunei. 

        Se supune aprobării si se înregistrează 12 voturi ,,pentru’’. 

        La final de sedinta , d-na consilier local Negoiţă Elena solicită 

explicatii despre faptul ca in lipsa din institutie a viceprimarului Stanescu 

Gheorghe in saptamana trecută , oamenii au fost plimbati pe drum ca nu li  

s-au semnat adeverintele , si insista asupra faptului ca o institutie nu poate 

functiona in acest fel. 

        Domnul Stanescu Gheorghe precizeaza ca domnului Vasile Nicolae ii 

trebuie dispozitie ca sa semneze , si ca registrul de dispozitii este la politie , 

iar d-ra secretar nu vrea sa deschida altul. 

        D-ra secretar aduce la cunostinta ca domnul Vasile Nicolae , consilier 

local cu atributii delegate de viceprimar , poate semna orice document din 

institutie , in lipsa domnului Stanescu Gheorghe , deoarece ii permite legea 

nr.215/2001 , dar ca nu a vrut sa semneze nici un document emis in 

saptamana respectiva. Nu a vrut sa semneze nici macar un document 

solicitat , in regim de urgenta, de catre Agentia Nationala a Functionarilor 

Publici , iar acesta s-a transmis doar cu semnatura secretarului UAT, asa 

cum ne-a solicitat Agentia.  

       Avand in vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 

proiectului ordinii de zi , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile 

sedintei de Consiliu Local .   

     

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