
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA GURA VITIOAREI 

 
                                      PROCES –VERBAL 

                încheiat azi, 6.01.2017, în cadrul şedinţei Consiliului Local al  

                          comunei Gura Vitioarei convocat de îndată 

 

        Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 

domnul primar nr.1/5.01.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul primar 

Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, domnisoara 

secretar U.A.T. jr.Constantin Corina , consilier Iordache Liliana si un numar 

de 11 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind domnii : 

Bragea Constantin , Schiopu Maria , Iosif  Elena si Sin Stefanita. 

       Se alege presedintele de sedinta , domnul Enache Dumitru, la 

propunerea domnului Radu Ion, care supune atentiei si aprobarii consilierilor 

locali proiectul ordinii de zi : 

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

Consiliului Local din data de 22.12.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2016, 

si anume acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la 

finele anului 2016 in suma de 574.779,53 lei din excedentul bugetului 

local _ initiat de d-nul primar. 

      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. 

      Punctul doi este prezentat de catre primar.  

      Domnul Nicolae Vasile : la excedent avem toata suma asta ? 

      Primar : da , au ramas niste lucrari care nu s-au facut , si anume 

iluminatul public pe Balcescu si gazele pe linie. 

      Contabil : este vorba despre cele doua sectiuni , de dezvoltare si de 

functionare. 

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

11 voturi ,,pentru’’. 

      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 . 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR U.A.T.C.     

             ENACHE DUMITRU                                    JR. CONSTANTIN CORINA 


