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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.285/22.10.2018. La lucrarile sedintei participa  d- ra secretar al 

U.A.T.C. jurist Constantin Nicoleta - Corina si un numar de 13 consilieri 

locali din totalul de 15, lipsă fiind domnii Enache Dumitru si Soare 

Gheorghe Cristinel. 

         Preşedintele de sedinta supune atentiei si aprobarii consilierilor locali 

prezenti proiectul ordinii de zi :  
1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei extraordinare a Consiliului 

local din data de 23.10.2018 - prezintă d-ra secretar al U.A.T.C. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei –iniţiat de domnii 
consilieri locali Schiopu Maria –Daniela ,Niţă Gheorghe,Leonte Vasile ,Iosif  Elena –
Domnica ,Irimescu Silviu –Marius . 

       Se supune aprobarii proiectul ordinii de zi si se aprobă cu 12 voturi 

,,pentru’’ ,si 1 vot ,,abţinere’’- Stanescu Gheorghe. 

        Referitor la procesul-verbal al sedintei anterioare , supus aprobarii de  

d -ra secretar al U.A.T.C , d-na Negoita Elena solicita sa se consemneze ca 

nu s-a trecut in procesul-verbal ca a fost schimbat initiatorul la proiectul cu 

schimbarea din functie a viceprimarului , si ca apare tot Negoita Elena , iar 

dl. Stanescu Gheorghe solicită să se consemneze ca in invitatia de sedinta e 

trecut 22 octombrie ,iar sedinta a fost pe 23 octombrie , iar proiectele sunt de 

pe 19 octombrie , si ca le va ataca in instanta. 

       D-ra secretar ii aminteste doamnei Negoita Elena ca s-a razgandit după 
ce s-a emis dispozitia de convocare in sedinta , si nu a mai semnat initiativa 

legislative . 

       Se supune aprobarii si se aproba cu 12 voturi ,,pentru’’ si 1 vot  

,, abţinere’’- Stănescu Gheorghe. 
        La proiectul privind alegerea viceprimarului , domnul Leonte Vasile , 

unul dintre iniţiatorii proiectului , propune pe domnul Nicolae Vasile. 
        Domnul Bragea Constantin il propune pe domnul Andreescu Mihai. 



        D-ra secretar al UAT reaminteste ca domnul Andreescu Mihai a fost 

exclus din partid , conform adresei primite de la PNL Prahova , impreuna cu 

alti trei consilieri locali , si daca este ales viceprimar , iar ordinul de prefect 

de constatare incetare mandat si de vacantare a locului deţinut de acesta i se 
comunica in termen scurt , atunci nu mai poate fi viceprimar , iar consiliul 

local nu mai poate fi convocat. 

        In sala de sedinte apare si un reprezentant al presei , de la ziarul 

Adevărul , care solicita sa participle la sedinta. 
        Domnul Bragea Constantin insista in mentinerea si a celei de-a doua 

candidaturi , propunere acceptata in sedinta de toti consilierii. 

        Se trece la vot secret pentru alegerea viceprimarului. 

        Presedintele comisiei de validare , Bragea Constantin analizeaza 

impreuna cu membrii comisiei buletinele de vot si constata urmatoarele : 

        Din cele 13 voturi exprimate : 

- Nicolae Vasile – 8 voturi ,,pentru’’ 
- Andreescu Mihai- 3 voturi ,,pentru’’ 
- 2 voturi nule. 

        Cu votul majoritatii consilierilor locali in functie , se alege ca 

viceprimar domnul Nicolae Vasile , care depune juramantul in fata 

Consiliului local. 

        Dupa terminarea sedintei ,Stanescu Gheorghe prezinta secretarului un 

document intitulat aviz al comisiei juridice , desi secretarul ii aduseses la 

cunostinta ca avizul comsiei de specialitate se intocmeste in cadrul sedinteti 

de comisie , inainte de sedinta de consiliu local.           

        Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare 

de Consiliu local din data de 26.10.2018. 

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