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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 
 
                                                            PROCES – VERBAL 
 
          Încheiat azi 27.05.2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, 
convocată de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei Provița de Sus, prin 
dispoziția nr.83 / 20.05.2021 . 
    Dl. Goagă Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultând că la lucrările ședinței participă un număr de 11 consilieri locali din 11 consilieri locali 
în funcție. La lucrările ședinței, în afara domnilor consilieri, participă dl. Goagă Gabriel, Secretar 
General al comunei Provița de Sus, dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei și 
doamnele Cojocaru Andra Larisa, respectiv Irina Iuga, ambele având funcția de inspector în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  
     Având în vedere că ședința Consiliului Local al comunei Provița de Sus este deschisă, fiind 
întrunite condițiile legale, Președintele de ședință dă citire ordinii de zi a ședinței de Consiliu 
Local din data de 27.05.2021, respectiv : 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  22.04.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.70/20.12.2017 cu privire la înființarea 
serviciului public de asistență socială și demararea procedurilor în vederea acreditării ca 
furnizor de servicii sociale . 

3. Proiect de hotărâre privind prorogarea datei de intrare în vigoare a HCL nr.19 / 22.04.2021 
(privind modificarea HCL nr.7/17.02.2017 privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare, respectiv actualizarea tarifelor aplicate în anul 2021, în comuna Provița de Sus) 

4. Diverse . 
   Nefiind obiecții Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din data 
de 27.05.2021, care este aprobată cu votul ,, pentru” a 11 consilieri locali . 
      Se trece la punctul unu de pe ordinea de zi ,,Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de 22.04.2021“.  
     Nefiind obiecții față de datele consemnate, președintele de ședință supune spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de  
22.04.2021 care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
     Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr.70/20.12.2017 cu privire la înființarea serviciului public de asistență socială și demararea 
procedurilor în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale ”. Doamna Cojocaru Andra 
Larisa prezință proiectul de hotărîre, arătând că au apărut modificări ale legislației și având în 
vedere hotărârea anterioară a consiliului local se impune actualizarea prevederilor acesteia, motiv 
pentru care a fost înaintat spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre .  Având în vedere că 
nu sunt obiecții sau întrebări suplimentare, d-na. președinte de ședință Bucur Irina Corina supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 11 voturi pentru. 
      Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind prorogarea datei de 
intrare în vigoare a HCL nr.19 / 22.04.2021 (privind modificarea HCL nr.7/17.02.2017 privind 
stabilirea taxei speciale de salubrizare, respectiv actualizarea tarifelor aplicate în anul 2021, în 
comuna Provița de Sus)”. Doamna Iuga Irina prezință proiectul de hotărîre, arătând că de la data 
aprobării HCL nr.19/22.04.2021 compartimentul Taxe și Impozite – Financiar Contabil a 
întreprins toate demersurile necesare și în colaborare cu firma de salubritate a realizat o evidență 
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primară cu persoanele din comună care au /nu au contracte , iar polițiștii locali au demarat 
procedura de verificare în teren a persoanelor care au domiciliul în comuna Provița de Sus și 
dacă au sau nu contract de salubritate. Având în vedere termenul scurt și faptul că nu toți cei cu 
domiciliul în comună pot fi contactați, pentru a reuși finalizarea în mod corect a procedurii a fost 
întocmit prezentul proiect de HCL prin care se asigură timpul necesar punerii în aplicare a HCL 
nr.19/2021. Totodată se arată că deja numărul de persoane care au declarat că vor încheia 
contracte cu firma de salubritate este destul de mare și se fac toate demersurile necesare ca 
cetățenii să înțeleagă faptul că este benefic să încheie contract cu firma de salubritate (emiterea și 
încasarea facturilor se face de către angajații firmei la domiciliul cetățeanului sau pot plăti în 
cont și sunt scutiți de alte drumuri și penalități), decât să fie impuși la impozite și taxe locale 
pentru taxa de salubritate . 
  Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dna. Bucur Irina Corina, președinte de ședință, 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
      Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi ,,Diverse”. La punctul Diverse se înscriu la 
cuvânt mai mulți consilieri locali și iau cuvântul în ordinea înscrierii la cuvânt. 
  Domnul consilier local Bucurei Florin solicită lămuriri cu privire la lucrările ce se execută în 
zona Valea Bradului și dacă se poate interveni cu persoanele de la ajutor social în aceeași zonă 
pentru ecologizare. Domnul Primar Movileanu arată că se vor desfășura lucrările pentru prima 
parte din zona cu alunecare de teren urmând ca pentru cealaltă zonă unde au apărut ulterior 
probleme să se încerce găsirea de fonduri la nivel local pentru intervenție sau dacă se va putea să 
se înscrie lucrarea la CNI pentru lucrări de maximă urgență. Privitor la cea de-a doua problemă 
ridicată de domnul consilier se arată că după ce se va reface drumul afectat de alunecările de 
teren, toate persoanele cu domiciliul în zonă vor încheia contracte de salubritate cu operatorul de 
salubrizare a comunei sau vor fi impuși din oficiu, tocmai pentru a responsabiliza toți cetățenii 
comunei. Să aibă contract și să predea către operatorul de salubritate toate deșeurile menajere (nu 
să le abandoneze pe domeniul public sau în zone adiacente) și totodată să fie responsabili cu 
localitatea lor și cu zona de locuit, respectiv dacă au cunoștință despre cineva că aruncă gunoi 
(menajer și/sau din construcții/etc.) să aducă la cunoștință instituțiilor abilitate pentru a se lua 
măsurile legale necesare . 
 Domnul consilier local Irimioiu Marius Ion solicită lămuriri cu privire la proiectele de apă, canal 
și gaze naturale . Domnul Primar Movileanu arată că proiectul de apă și canal urmează procedura 
normală și așteptăm aprobarea proiectului și demararea lucrărilor de construcție. Referitor la 
proiectul de extindere a alimentării cu gaze naturale la nivelul întregii comune, inițial s-a dorit 
includerea în programul de reziliență, dar având în vedere că acesta nu a fost aprobat de către 
UE, se fac demersurile necesare în vederea găsirii unor noi surse de finanțare și demararea 
proiectului .  
Doamna consilier Bucur Irina Corina solicită întreprinderea unor demersuri în vederea instituirii 
de sens unic de circulație în zona Plaiu și repararea drumului unde este rupt asfaltul, respectiv la 
Pătran și la Școala din Plaiu. Domnul Primar arată că va purta discuții cu Poliția națională în 
acest sens, pentru sensul unic iar pentru reparațiile solicitate trebuie analizat ce sume de bani sunt 
necesare și de unde/cum putem obține finanțare. Tot doamna consilier solicită un punct de 
vedere al consilierilor locali cu privire la procesul de vaccinare și cum poate fi impulsionat 
acesta. Părerile sunt împărțite, marea majoritate a consilierilor locali fiind vaccinați dar sunt și 
persoane care nu doresc acest lucru. Domnul Primar Movileanu arată că vaccinarea nu este 
obligatorie dar că Primăria s-a implicat în sprijinirea campaniei de vaccinare. Dumnealui 
personal a asigurat transportul unor persoane din comună care nu aveau posibilitatea să se 
deplaseze la central de vaccinare, a fost asigurat sprijin medicului de familie din comună care a 
vaccinat cu ser Moderna persoane ce au dorit să fie vaccinate, acțiunea de vaccinare urmând să 
continue, având informații că vaccinarea la cabinetul medicului de familie va continua cu vaccin 
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Pfizer, pentru toate persoanele ce doresc să se vaccineze. Totodată domnul Primar arată că 
intenționează să organizeze un eveniment cultural pentru cetățenii comunei, unde pentru 
asigurarea protecției celor care iau parte la eveniment, accesul persoanelor la eveniment va fi 
permis doar persoanelor vaccinate, conform prevederilor legale . Doamna consilier local solicită 
lămuriri dacă se poate înființa o pagină oficială yahoo a comunei. Secretarul General al UAT  
arată că există o pagină oficială a instituției, iar domnul Primar arată că sunt mai multe grupuri 
pe facebook care reflectă evenimentele din comună.    
Având în vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, 
doamna Bucur Irina Corina, declară închisă ședința ordinară din data de 27.05.2021. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

Președinte de ședință ,                                                               Secretar  General al UAT, 
             Bucur Irina Corina                                                                         jr. Goagă Gabriel 


