
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA GURA VITIOAREI 
 
 
                                  PROCES –VERBAL 
              încheiat azi, 10.03.2017, 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.103/9.03.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 
primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, 
domnisoara secretar U.A.T. jr.Constantin Corina si un numar de 10 
consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind domnii : 
Bragea Constantin , Niţă Gheorghe , Leonte Vasile,Vasile Daniel si Soare 
Cristinel. 
       Presedintele de sedinta , domnul Enache Dumitru, supune atentiei si 
aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 24.02.2017 – prezinta d- ra secretar . 
2. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat 

public in comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’-iniţiat de d-nul 
primar. 

3. Proiect de hotarare privind actualizarea sumei ce reprezinta cofinanţarea 

obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat 

public in comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’-iniţiat de d-nul 
primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de delegare a 
serviciului public de salubrizare în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova’’, precum şi 

acordarea unui mandat special reprezentantului autorităţii locale în 

vederea semnării documentelor care se aprobă în cadrul Asociaţiei - iniţiat 

de d-nul primar. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect nou , reactualizarea  

indicatorilor tehnico –economici la proiectul de modernizare drumuri . 
      Se supune aprobarii si se voteaza in unanimitate. 
      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, fără obiecţiuni. 
       Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii. 
        Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
10 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
10 voturi ,,pentru’’ 
       Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
10 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
10 voturi ,,pentru’’. 
       Având în vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 
proiectului ordinii de zi ,preşedintele de sedinta declară închise lucrarile 
sedintei de Consiliu Local .   
       
      Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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