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          Încheiat azi 28.06.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, convocată de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei Provița de Sus, prin 
dispoziția nr.92 / 24.06.2021 . 
    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 Duță Georgeta Carmen, inspector în cadrul compartimentului Taxe și Impozite 
Financiar Contabil, respectiv Ionescu Mădălina, consilier achiziții publice .  
     Președintele de ședință declară deschise lucrările sedinței extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Provița de Sus  și dă citire ordinii de zi a ședinței de consiliu local, respectiv: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  27.05.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Provița de Sus  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie 
și mai 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea 
de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă   

4. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții 
,,Refacere și consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local 
DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul 
Prahova 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții 
,,Refacere drum local DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna 
Provița de Sus, județul Prahova 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 
comunei Provița de Sus pe anul 2021  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent proiectului ,, Dealurile Sultanului – 
dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. 
Prahova ” 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,, 
Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna 
Provița de Sus, jud. Prahova ” 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în 
cartea funciară, prima înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei 
Provița de Sus, județul Prahova, asupra drumului DS 2696, Sat Plaiu  

10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în 
cartea funciară, prima înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei 
Provița de Sus, județul Prahova, asupra drumului DS 272, Sat Valea Bradului 

11. Diverse . 
După citirea ordinii de zi a ședinței de Consiliu Local, Președintele de ședință supune la vot 
ordinea de zi a ședinței extraordinare, care este aprobată cu votul ,, pentru“ a 11 consilieri 
locali  din 11 consilieri locali prezenți și în funcție.   



      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 27.05.2021“. Nefiind obiecții, 
președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Provița de Sus, din data de  27.05.2021 care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
      Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de Sus”. 
 Secretarul General al UAT arată că în urma modificărilor de personal și a legislației se impune 
actualizarea hotărârii de organizare a SVSU Provița de Sus, prin actualizarea organigramei cu 
personalul ce face parte din SVSU Provița de Sus, motiv pentru care, în baza referatului de 
specialitate  al Șefului SVSU, a fost înaintat spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. Nefiind obiecții, președintele de ședință supune spre aprobare ,,Proiectul de hotărâre 
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de Sus” 
care este aprobat cu 11 voturi pentru 
       Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie și mai 2021, personalului didactic care solicită 
cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de 
muncă în localitatea de reşedinţă “  
Secretarul General al UAT arată că Școala Gimnazială Mitropolit ,,Pimen Georgescu” a depus 
solicitare pentru decontarea navetei pentru cadrele didactice ce au activat în perioada aprilie - 
mai 2021, motiv pentru care a fost propus prezentul proiect de hotărâre. Nefiind obiecții sau 
întrebări suplimentare d-na. 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 ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 
devizului general, aferent obiectivului de investiții ,,Refacere și consolidare drum local DS272 
punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea 
Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova”. 
  Doamna Ionescu Mădălina prezintă proiectul de hotărâre arătând că valoarea totală a proiectului 
rămâne neschimbată , urmând a se redistribui sume de la un capitol la altul, respectiv de la 
capitolul cheltuieli diverse și neprevăzute la capitolul(subcapitolul) documente suport și 
cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații.  
  Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare d-na. președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
    Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 
devizului general, aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS2696, punct Valea 
Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de Sus, județul Prahova” 
  Doamna Ionescu Mădălina prezintă proiectul de hotărâre arătând că valoarea totală a proiectului 
rămâne neschimbată , urmând a se redistribui sume de la un capitol la altul, respectiv de la 
capitolul cheltuieli diverse și neprevăzute la capitolul(subcapitolul) documente suport și 
cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații. 
 Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare d-na. președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
   Se trece la punctul șase de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2021”  
Doamna Duță Georgeta Carmen prezință proiectul de hotărîre, arătând că orice modificare a 
Bugetului comunei trebuie aprobată de către Consiliul local, motiv pentru care a fost înaintat 
spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre. Doamna consilier prezintă modificările ce 
intervin în cadrul Bugetului local al comunei, după care, având în vedere că nu sunt obiecții sau 
întrebări suplimentare, d-na. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
care este aprobat cu 11 voturi pentru 



   Se trece la punctul șapte de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
aferent proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate 
în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ”. 
 
  Doamna Ionescu Mădălina prezintă proiectul de hotărâre arătând care sunt obiectivele acestuia. 
Domnul consilier local Mândăianu Ion Mirel solicită lămuriri, respectiv dacă se are în vedere ca 
psihologul angajat în cadrul proiectului să aibă în vedere și școala, asigurând consiliere pentru 
elevii din cadrul instituției, iar doamna consilier Bucur Irina Corina întreabă care  sunt serviciile 
sociale ce urmează a fi asigurate. Domnul Primar arată că se are în vedere asigurarea unei 
asistente medicale sociale (care să asigure servicii medicale, respectiv măsurarea tensiunii, 
administrarea de medicamente/injecții, asigurarea transportului pentru persoanele aflate în 
dificultate de la domiciliu până la cabinetul medicului specialist și retur), consiliere psihologică, 
prin personal specializat, pentru persoanele cu probleme, sprijinirea persoanelor pentru obținerea 
unei calificări în vederea absorbției pe piața muncii, asigurarea de consultanță și resurse 
financiare în vederea deschiderii unor mici afaceri locale  pentru asigurarea dezvoltării zonei și a 
ridicării mediului de trai prin asigurarea de noi locuri de muncă la nivel local, etc. Doamna 
Ionescu Mădălina arată că psihologul va avea în vedere atât adulții cât și copiii ce fac parte din 
comunitatea locală, inclusiv pe cei din cadrul școlii gimnaziale din comună . 
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dna. președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
    Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare locală 
prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 
 Doamna Ionescu Mădălina prezintă proiectul de hotărâre arătând că pentru derularea în bune 
condiții a Proiectului  ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii 
integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” sunt necesare a fi achiziționate anumite 
bunuri și servicii, achiziția urmând să respecte prevederile legale și trebuie să fie aprobată de 
către Consiliul Local.  
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dna. președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
    Se trece la punctul nouă de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima înregistrare, a 
dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra 
drumului DS 2696, Sat Plaiu”  
Doamna Ionescu Mădălina arată că pentru continuarea lucrărilor la DS2696, Sat Plaiu este 
necesară intabularea în cartea funciară a Comunei Provița de Sus a drumului mai sus arătat, 
motiv pentru care a fost întocmită documentația de către firma de specialitate și a fost redactat 
proiectul de hotărâre ce este supus spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Provița de Sus.  
 Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dna. președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
   Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima înregistrare, a 
dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra 
drumului DS 272, Sat Valea Bradului” 
 Doamna Ionescu Mădălina arată că pentru continuarea lucrărilor la DS 272, Sat Valea Bradului 
este necesară intabularea în cartea funciară a Comunei Provița de Sus a drumului mai sus arătat, 
motiv pentru care a fost întocmită documentația de către firma de specialitate și a fost redactat 
proiectul de hotărâre ce este supus spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Provița de Sus.  
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare doamna președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
   Se trece la punctul unsprezece de pe ordinea de zi ,, Diverse”  



   La punctul Diverse, se înscrie la cuvânt domnul Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan care 
arată că aprobarea proiectului POCU va fi un mare pas înainte pentru comunitatea locală, 
asigurând un plus pentru oameni și în primul rând pentru cei care au mai multă nevoie de ajutor, 
persoanele defavorizate. Domnul Primar arată că pe data de 30 iunie are loc deschiderea oficială 
a proiectului la Căminul Cultural Provița de Sus și invită consilierii locali să ia parte la 
eveniment . Domnii consilieri locali iau act de invitație și arată că vor participa la eveniment . 
Domnul consilier local Irimioiu Marius Ion se înscrie la cuvânt și solicită ca printr-un proiect 
european să se încerce achiziționarea unui buldoexcavator pentru asigurarea intervențiilor 
urgente în cadrul comunei. Domnul Primar arată că are în vedere acest lucru și se vor face toate 
demersurile în acest sens.  
Domnul Primar ia din nou cuvântul , arată că acțiunea de defrișare ce s-a desfășurat cu sprijinul 
consilierilor locali a fost un lucru foarte bun și solicită ca acțiunea să se reia și pentru celelalte 
zone unde este necesară intervenția. Domnii consilieri locali arată că se vor organiza și vor relua 
acțiunea în altă zonă , ce v-a fi stabilită la momentul respectiv. 
Având în vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, 
doamna Bucur Irina-Corina, declară închisă ședința extraordinară din data de 28.06.2021. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


