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COMUNA GURA VITIOAREI 

 

 

                               PROCES –VERBAL 

         încheiat azi, 31.01.2017, 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.37/31.01.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 

primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, 

domnisoara secretar U.A.T. jr.Constantin Corina  si un numar de 

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

Bragea Constantin , Negoita Elena , Soare Gheorghe Cristinel si Sin 

Stefanita Madalin. 

       Presedintele de sedinta , domnul Enache Dumitru, supune atentiei si 

aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi :       

1. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei unei comisii de 

specialitate a Consiliului local – initiat de d-nul primar. 

2. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului comunei Gura 

Vitioarei de a realiza si intocmi Raportul de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale Secretarului comunei pentru anul 2016- 

initiat de d-nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in 

comuna Gura Vitioarei , judetul Prahova , precum si a altor masuri 

necesare implementarii acestuia- initiat de d-nul primar. 

4. Proiect de hotarare privind actualizarea sumei ce reprezinta cofinanţarea  

obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in 

comuna Gura Vitioarei , judetul Prahova , precum si a altor masuri 

necesare implementarii acestuia- initiat de d-nul primar. 

  Solicita cuvantul domnul primar care propune suplimentarea ordinii de  

zi cu inca trei proiecte : 

1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri in comuna Gura Vitioarei , 

judetul Prahova , precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia- 

initiat de d-nul primar. 

2. Proiect de hotarare privind actualizarea sumei ce reprezinta cofinanţarea  

obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri in comuna Gura Vitioarei , 



judetul Prahova , precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia’’- 

initiat de d-nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investitii ,,Infiinţare sistem alimentare cu apa in comuna 

Vitioarei ,sat Bughea de Jos, judetul Prahova ‘’- initiat de d-nul primar. 

        La interventia d-rei Secretar al U.A.T.C. , care arata ca nu i s-a adus la 

cunostinta despre aceasta suplimentare a ordinii de zi si ca nu sunt intocmite 

documentele necesare dezbaterii , domnul primar informeaza ca actele se vor 

intocmi ulterior, adica dupa sedinta. 

       Se supune aprobarii suplimentarea ordinii de zi si se aproba in 

unanimitate de catre consilierii locali prezenti . 

       Proiectul nr.1 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  si se aproba cu 11 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.2 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  si se aproba cu 11 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.3 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  si se aproba cu 11 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.4 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  si se aproba cu 11 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.5 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  si se aproba cu 11 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.6 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  si se aproba cu 11 voturi ,,pentru’’. 

       Proiectul nr.7 se supune aprobarii de catre primar. 

       Nu se inregistreaza discutii  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 


