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         Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei a 

fost convocata prin dispoziţia emisa de domnul primar nr. 437/19.09.2017. 

La lucrarile sedintei participa domnul primar Tirifon Gheorghe , d- ra 

secretar al U.A.T.jr. Constantin Nicoleta - Corina , consilier contabilitate 

Iordache Liliana –Narcisa, inspector resurse umane Musat Andreia Luiza  si 

un numar de 12 consilieri locali din totalul de 15 , lipsă fiind domnii Bragea 

Constantin , Schiopu Daniela . Se aduce la cunostinta celor prezenti de catre 

d-ra secretar al U.A.T ca dl. consilier local Sin Ştefăniţă –Mădălin si-a 

prezentat demisia din functia de consilier local in data de 7.09.2017 , urmand 

ca locul sau sa fie declarat vacant in urmatoarea sedinta ordinara . 

        Se alege preşedintele de sedinta, doamna consilier local Negoita Elena, 

la propunerea domnului Leonte Vasile, care supune atentiei si aprobarii 

consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de zi , care se aproba in 

unanimitate de catre cei prezenti : 

1.Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei de îndată a 

Consiliului Local din data de 22.08.2017– prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Gura Vitioarei cu 

judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,, 

Amenajare albie pârâu Bughea prin crearea de treceri prin vad pentru buna 

circulaţie a mijloacelor de transport, înfiinţare de podeţe pietonale şi 

consolidarea malurilor’’- initiat de d-nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local- initiat de d-nul 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al primarului pentru anu 2017 - initiat de 

d-nul primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a ştatului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului - initiat de d-nul primar. 

 

 



         Primarul localitatii propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect 

nou privind stabilirea salariilor de baza pentru posturile vacante si temporar 

vacante si de sef birou contabilitate . 

         D- ra secretar al U.A.T. solicita cuvantul si aduce la cunostinta ca 

suplimentarea ordinii de zi se poate face doar pentru probleme urgente , ce 

nu sufera amanare, sedinta este extraordinara , si nu are cunostinta despre 

acest proiect de hotarare deoarece nu i-a fost prezentat inainte de sedinta , 

asa cum dispune legea , in vederea avizarii sau neavizarii pentru legalitate. 

        Primarul localitatii arata ca nici nu trebuie. 

        D-ra secretar : suplimentarea ordinii de zi se supune aprobarii 

consilierilor locali . 

        Presedintele de sedinta propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 

de hotarare privind salariile , propunere care inregistreaza 12 voturi,, 

pentru’’. 

        Procesul - verbal al sedintei ordinare din data de 22.08.2017 este supus 

atenţiei si aprobării de catre Secretarul comunei , care solicită consilierilor 

locali să formuleze obiecţiuni sau completări , dacă este cazul. 

        Nu se înregistrează completări sau obiecţiuni , şi se votează cu 12 

voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul privind aprobarea asocierii comunei Gura Vitioarei cu judeţul 

Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,, Amenajare 

albie pârâu Bughea prin crearea de treceri prin vad pentru buna circulaţie a 

mijloacelor de transport, înfiinţare de podeţe pietonale şi consolidarea 

malurilor ‘’este prezentat de primar , care informeaza despre alocarea sumei 

de 100.000 lei de catre judetul Prahova , si de cofinantarea comunei cu 

10.000 lei. 

        Domnul Vasile Nicolae : trecerea unde s-a facut la pod la Bughea? 

        Viceprimarul localităţii : s-au turnat 12 mc beton prin vadul apei la cele 

doua treceri. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului local este prezentat 

de primarul localitatii care propune si virarea unor credite de la un capitol la 

altul pentru anumite obiective. 

       Consilierul contabil aduce la cunostinra ca prin decizie de la finante  ni 

s-a luat 100 mii lei de la salarii , deoarece avem un nr. de 642 elevi si ne 

ajung sumele. Am facut suplimentare cu 18 mii lei si 10 mii lei , iar la 

cheltuieli sirena si ceasul de inox raman pentru anul viitor. La capitolul parc 

am redistribuit 21 mii lei. 



       Nu se mai inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor 

publice in anul 2017 este prezentat de secretarul U.A.T., care aduce la 

cunostinta celor prezenti ca, in fiecare an ,planul de functii se aproba de 

catre Consiliul local , functiile sunt aceleasi aprobate in aprilie 2017 odata cu 

aprobarea organigramei , nu avem modificari pe structura .Am primit si 

adresa de la ANFP Bucuresti prin care ni se comunica ca nu sunt observatii 

referitoare la acest plan. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

        Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de 

functii modificate se supune aprobarii de catre secretarul U.A.T., care aduce 

la cunostinta ca a facut o propunere de mutare a unei functii contractuale 

vacante de inspector lA din cadrul compartimentului situatii de urgenta in 

cadrul compartimentului administratie locala , patrimoniu si arhiva si de 

transformare a acesteia in gradul ll. Am procedat astfel avand in vedere ca la 

data de 24.09.2017 expira , prin ajungere la termen , contractul individual de 

munca incheiat pe durata determinata al salariatului Vasile Ionut Alexandru, 

cu atributii pe linie de impozite si taxe. 

        Nu se inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotărâre , se 

supune aprobării si se aprobă cu 12 voturi ,,pentru’’. 

        Referitor la proiectul suplimentar , d-ra secretar U.A.T.solicita 

primarului localitatii documentele pentru a se pronunta asupra legalitatii 

acestuia , in sedinta, deoarece inspectorul reurse umane nu si-a indeplinit 

atributiile de serviciu si nu i-a inaintat raportul compartimentului de resort 

nota de fundamentare sau grila cu salariile.  

       Mai mult , hotararea consiliului local nr.40 adoptata in iulie a fost 

atacata de institutia Prefectului pentru motive de nelegalitate , in instanta de 

judecata din cauza salariatilor care nu cunosc legislatia si refuza sa si+o 

insuseasca cand li se aduce la cunostinta , si anume inspectorul resurse 

umane si contabilul prezent in sedinta. Din aceste motiv , nici eu , in calitate 

de secretar U.A.T nu am avizat proiectul cu salariile pentru legalitate. 

Am in fata actiunea in anularea hotararii de consiliu local formulata de 

prefect. Hotararea de consiliu este suspendata , nu se poate aplica pana la 

solutionarea cauzei. Nu puteti proceda abuziv in continuare. 

       Intervine primarul localitatii : e apă de ploaie ce a scris prefectul acolo. 

       Inspectorul resurse umane care vocifereaza la secretar : am stabilit 

salarii doar pentru posturi vacante si temporar vacante , nu se poate angaja 

daca nu avem salarii. 



       D-ra secretar : trebuia sa imi prezinti intai mie raportul si propunerile de 

salarii , pentru a formula avizul asupra proiectului , si apoi sa vii in sedinta. 

       D-ra secretar al U.A.T. : din grila pe care am primit-o acum de la 

primarul localitatii nu sunt stabilite salarii doar pentru posturile temporar 

vacante de inspector grad IA, asa cum scrie in raport , care revine din 

concediu crestere copil ,sau pentru postul de guard vacant , care se ocupa 

luna asta , sau pentru cel care ocupa temporar functia de conducere de sef 

birou. Si sunt stabilite salarii mai mari decat pentru functia de conducere de 

secretar al U.A.T., ceea ce contravine legii prin nerespectarea 

nomenclatorului de funcţii. 

        Inspector resurse umane : am stabilit si pentru auditor, care este vacant. 

        Secretar U.A.T.: nu este corect intocmit nici raportul compartimentului, 

nici grila, nu respecta legea nr.153, nu avizez proiectul pentru legalitate. 

        D-na Negoita Elena catre inspectorul resurse umane : dati-ne si noua , 

sa vedem ce ati scris acolo.Trebuia sa le dati intai secretarului. 

        Secretar U.A.T: nu cunoaste legislatia inspectorul resurse umane, 

intocmeste numai documente gresite , si cand i se atrage atenţia, face 

scandal. 

        Intervine primarul localitatii : ea e specialistul , nu secretarul. 

        Secretarul U.A.T arata ca majoritatea compartimentelor sunt in 

subordinea sa, si drept urmare , este specialist pe aceste compartimente, asa 

cum se exprima domnul primar si orice proiect de hotarare trece intai pe la 

secretar in vederea avizarii pentru legalitate. 

        Se supune aprobarii proiectul suplimentar , care inregistreaza 12 voturi 

,,pentru’’şi aviz negativ din partea secretarului U.A.T. 

         

       Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedintei extraordinare de 

Consiliu local. 

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