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         Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a 
fost convocata prin dispoziţia emisa de domnul viceprimarul cu atribuţii de 
primar  nr.229/7.09.2018. La lucrarile sedintei participa viceprimarul cu 
atribuţii de primar Stănescu Gheorghe , d- ra secretar al U.A.T.C. jurist 
Constantin Nicoleta - Corina si un numar de 14 consilieri locali din totalul 
de 15, lipsă fiind doamnul Soare Gheorghe Cristinel. 
         Preşedintele de sedinta, domnul consilier local Irimescu Silviu -Marius  
supune atentiei si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de 
zi, conform iniţiativei legislative a unui grup de consilieri locali :  
        1. Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei 
extraordinare a Consiliului local din data de 31.08.2018 - prezintă d-ra 
secretar al U.A.T.C. 
2. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui TOTEM –INTRARE ÎN 
LOCALITATE - iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu 
Ion, Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu Constantin. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a 
performantelor  profesionale individuale ale Secretarului U.A.T.C pentru 
anul 2017, întocmit de primarul comunei - iniţiat de domnii consilieri locali 
Andreescu Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu 
Constantin. 
       Propune si suplimentarea ordinii de zi cu proiectul initiat de domnii 
consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, Brăgea 
Constantin şi Micu Constantin , cu privire la schimbarea din funcţie a 
viceprimarului Stănescu Gheorghe , precum si cu privire la alegerea unui alt 
viceprimar. 
       Se supune aprobarii proiectul ordinii de zi , precum şi suplimentarea 
ordinii de zi , si se aprobă cu 14 voturi ,,pentru’’ , cu exceptia suplimentarii 
ordinii de zi , viceprimarul Stanescu Gheorghe si domnul Vasile Daniel fiind 
împotrivă. 



        Referitor la procesul-verbal al sedintei din data de 31.08.2018 , supus 
aprobarii de d -ra secretar al UATC ,viceprimarul solicită să se consemneze 
ca in sedinta trecuta a afirmat ca pentru biserica Fagetu s-a alocat suma de 
10 mii lei , iar pentru celelalte biserici, suma de 4 mii lei. 
        Se supune aprobarii si se voteaza in unanimitate. 
        Proiectul privind infiintarea unui totem – intrare in localitate este 
prezentat de unul dintre initiatori , domnul Bragea Constantin. 
        Se supune aprobării si se voteaza cu 14 voturi ,,pentru’’. 
        Doamna Negoiţă Elena solicita ca si la intrarea in Fagetu sa se instaleze 
un totem intermittent, fiind imperios necesar. 
        Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale 
secretarului UAT , intocmit in 12.01.2018 de catre primarul localitatii , cu 
acordare calificativ ,,foarte bine’’ este prezentat de iniţiatori , deoarece 
primarul nu a mai reusit s ail prezinte consilierilor din cauza starii de 
sanatate si , ulterior , a decesului. 
        Se supune aprobării si se înregistrează 13 voturi ,,pentru’’ si 1 vot 
,,împotrivă’’- Stănescu Gheorghe , care afirma ca in data de 12.01.2018 
primarul nu a fost in institutie si care doreste sa prezinte niste foi de pontaj 
din luna respectiva , dar domnii consilieri locali prezenti nu sunt de acord. 
        In continuare , presedintele de sedinta , domnul Irimescu Silviu prezinta 
proiectul de hotarare cu propunere de schimbare din functie a viceprimarului 
Stanescu Gheorghe , deoarece este consilier local din partea P.S.R.O., si nu 
reprezinta configuratia politica a consiliului  local si majoritatea politica 
constituita din PNL-PSD. De asemenea , in proiectul de hotarare sunt 
prezentate o serie de motive referitoare la lipsa de transparenta de care a dat 
dovada in cheltuirea banului public , efectuarea de plati fara aprobarea 
consiliului local, etc. 
        Viceprimarul părăseşte sala de sedinta , deoarece nu vrea sa participe la 
vot , desi I se aduce la cunostinta ca are acest drept. 
        Se supune aprobării si se înregistrează 12 voturi ,,pentru’’ si 1 vot ,, 
abţinere’’- domnul Vasile Daniel. 
        La sedinta apare si domnul consilier local Soare Gheorghe Cristinel. 
        Se trece la alegerea unui nou viceprimar , la propunerea domnilor 
Bragea Constantin si Andreescu Mihai. 
        Se urmează procedura de vot secret, in conformitate cu prevederile 
O.G.nr.35/2002 privind regulamentul de organizare si functionare a 
consiliilor locale.  
        Presedintele comisiei de validare a mandatelor , domnul Bragea 
Constantin , da citire votului exprimat pe buletinele de vot : pentru candidat 



Nicolae Vasile : 9 voturi  , pentru candidat Radu Ion : 4 voturi , 1 vot pentru 
Stănescu Gheorghe. 
        Domnul Nicolae Vasile , ales viceprimar cu votul majoritatii 
consilierilor locali in functie , depune juramantul in fata consiliului local. 
        Domnul Bragea Constantin propune sa se delege si atributiile 
viceprimarului unui consilier local , avand in vedere ca acum domnul 
Nicolae Vasile este viceprimar care va exercita atributiile primarului , ca sa 
nu se mai faca alta sedinta de consiliu . Se supune aprobării si se aproba în 
unanimitate. 
        Domnul Andreescu Mihai il propune pe Radu Ion , consilier local al 
P.N.L. , propunere care inregistreaza 13 voturi ,,pentru’’ si 1 vot  
,, abţinere’’, domnul Vasile Daniel. 
        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 
de Consiliu local din data de 12.09.2018. 
       Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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