
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA GURA VITIOAREI 
 
 
 
                                 PROCES –VERBAL 
   încheiat azi, 28.03.2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local  
                              al comunei Gura Vitioarei  
 
        Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 
domnul primar nr.110/22.03.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 
primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, 
domnisoara secretar U.A.T. jr.Constantin Corina, contabil cheltuieli 
Iordache Liliana si un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15 
consilieri locali , lipsa fiind domnul Soare Gheorghe -Cristinel. 
        Preşedintele de sedinta , domnul Enache Dumitru, supune atentiei si 
aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 
1.  Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul sedintei de indata a 

Consiliului Local din data de 10.03.2017 – prezinta d- ra secretar . 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura 

Vitioarei în anul 2017, precum şi estimările pentru anii 2018-2020- iniţiat 

de d-nul primar. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului 

local la finele anului 2016 - iniţiat de d-nul primar. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcţionare al Consiliului local al comunei Gura Vitioarei- iniţiat de d-
nul primar. 
   Se propune, de catre primarul localitatii ,suplimentarea ordinii de zi cu  

un proiect nou , aprobarea Planului de Urbanism Zonal –Schimbare 
destinatie teren ( St=1346mp ) din zona locuinţe si dotari complementare in 

zona dotari tehnico-edilitare pentru amplasare gospodărie de apă -Sstud -
2865 mp comuna Gura Vitioarei , sat Bughea de Jos , DC17 , str.Bughişoara, 

nr.cadastral 21103,tarla 5, parcela Cc262. 
        Se supune aprobarii de catre presedintele de sedinta proiectul ordinii de 
zi si se voteaza in unanimitate de catre consilierii locali prezenţi. 
        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 
care supune atenţiei aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura Vitioarei 
în anul 2017, precum şi estimările pentru anii 2018-2020, conform sumelor 



alocate de Consiliul judetean Prahova , prin hotarare , de directia de finante 
prin decizie ,si avand in vedere veniturile proprii ale institutiei. Veniturile 
estimate ale bugetului local se ridica la suma de 21.500 mii lei, iar 
cheltuielile la suma de 22.000 mii lei. 
        Domnul Nicolae Vasile : sunt cheltuieli numai din bugetul local ? 
        Contabil : 13.424 mii lei sunt de la stat , subvenţii. 
        Domnul Leonte Vasile : podul rutier e cel de la Schela din Copaceni , 
dar al doilea pod , cel de la Chibrit ? 
       Primar : nu intra in discutie al doilea pod , acum se reabiliteaza podul de 
la Schela. 
        Domnul Nicolae Vasile : ati propus achizitionarea unui ceas , unde il 
amplasati ? Iar sirena , e cea de la camin ? 
        Primar : se va amplasa in fata dispensarului , iar sirena e veche si , 
conform masurii lasate de cei de la I.S.U., trebuie achizitionata una noua. 
        Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
14 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii, si 
anume utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2016 , pentru 
obiectivul de investitii proiect tehnic si reabilitare pod rutier copaceni , suma 
de 500 mii lei , iar pentru acoperirea golurilor de casa , 24 mii lei. 
       Domnul Bragea Constantin : se termina podul cu astia 500 mii lei ? 
       Primar : nu , dar valoarea finala o sa stiu cand se finalizeaza proiectul. 
       Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
14 voturi ,,pentru’’. 
       Punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat de secretarul U.A.T.C., 
si anume Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului local al 
comunei Gura Vitioarei. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
14 voturi ,,pentru’’. 
       Proiectul de hotarare cu care s-a suplimentat ordinea de zi este prezentat 
de primarul localitatii , si anume aprobarea PUZ-ului pentru Schimbare 
destinatie teren ( St=1346mp ) din zona locuinţe si dotari complementare in 

zona dotari tehnico-edilitare pentru amplasare gospodărie de apă -Sstud -
2865 mp comuna Gura Vitioarei , sat Bughea de Jos , DC17 , str.Bughişoara, 

nr.cadastral 21103,tarla 5, parcela Cc262 , în baza avizului unic emis de 
Consiliul Judeţean Prahova. 
       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  
14 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 ordinare 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 


