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          Încheiat azi 31.03.2021, 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. 63 / 22.03.2021 . 
    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, 
doamna Ionescu Mădălina, consilier achiziții publice și doamna Duță Georgeta Carmen, 
inspector în cadrul compartimentului Taxe și Impozite Financiar Contabil.  
Primarul comunei arată că de la data emiterii dispoziției și a transmiterii inițiale a materialului de 
ședință, au apărut situații noi ce au dus la redactarea a două noi proiecte de hotărâri, iar 
materialul de ședință referitor la cele două proiecte de hotărâre a fost transmis suplimentar, cu 
câteva zile înainte de ședință, pentru a putea fi studiat de către consilierii locali, motiv pentru 
care propune modificarea ordinii de zi și introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de 
hotărâre, respectiv ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, 
respectiv unele Unităţi Administrativ Teritoriale din județul Prahova, în vederea realizării 
documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 
naturale în unele localități din Județul Prahova”  și ,,Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 
2021 a excedentului  anual al  bugetului local al comunei Provița de Sus rezultat la data de 
31.12.2020 ”, arătând că materialul de ședință pentru aceste proiecte a fost pus la dispoziția 
comisiilor pentru a primi avizul consultativ. 
     Nefiind obiecții, Președintele de ședință  supune la vot modificarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare, prin includerea pe ordinea de zi a noilor proiecte de hotărâre și supune la vot . 
Modificarea ordinii de zi, prin includerea noilor  proiecte de hotărâre, este aprobată cu votul a 11 
consilieri locali  din 11 consilieri prezenți și în funcție  și se dă citire ordinii de zi a ședinței de 
consiliu local, modificată , respectiv: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  25.02.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de 
achiziție publică, 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 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor 
decembrie 2020, ianuarie și februarie 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 aprobarea devizului general, actualizat , aferent obiectivului de 
investiții ,,Modernizare drumuri sătești - Marinescu (DS1867), Valea Bradului (DS 192-DS 
82 ), Băleni  DS 1064, DS 934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova “   

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general, actualizat după finalizarea 
procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 
2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus  județul 
Prahova 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Provița de Sus și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, respectiv 
unele Unităţi Administrativ Teritoriale din județul Prahova, în vederea realizării 
documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 
naturale în unele localități din Județul Prahova”   

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului  anual al  bugetului local 
al comunei Provița de Sus rezultat la data de 31.12.2020 

8. Diverse . 
      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 25.02.2021“. Nefiind obiecții, 
președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Provița de Sus, din data de  25.02.2021 care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
      Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului 
general după finalizarea procedurilor de achiziție publică, 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 prezință proiectul de hotărîre, arătând că legislația prevede ca după 
încheierea procedurilor de achiziție publică să fie aprobat devizul general al obiectivului de 
investiții menționat în proiectul de hotărâre. Având în vedere că proiectul de hotărâre a fost 
studiat de către toți consilierii locali și nu  mai sunt alte întrebări, dl. președinte de ședință 
supune spre aprobare ,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general după finalizarea 
procedurilor de achiziție publică, 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 “, 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 decembrie 2020, ianuarie și februarie 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 decembrie 
2020 – februarie 2021, motiv pentru care a fost propus prezentul proiect de hotărâre. Nefiind 
obiecții sau întrebări suplimentare dl. 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 aprobarea 
devizului general, actualizat , aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri sătești - 
Marinescu (DS1867), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 934, DS(1676-
1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova “ . 
Doamna Ionescu Mădălina prezință proiectul de hotărîre, arătând că în urma derulării 
contractelor de execuție au apărut modificări de sume, motiv ce impune actualizarea devizului 
pentru obiectivul de investiții, iar pentru drumurile cuprinse în cadrul proiectului general au fost 
defalcate sumele/drum (deviz general/drum) în vederea includerii acestora la finalizarea 
lucrărilor în inventarul comunei și înregistrarea în contabilitate  .   
Având în vedere că nu sunt obiecții sau întrebări suplimentare, dl. președinte de ședință Irimioiu 
Marius-Ion 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  aprobarea devizului 
general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de 
investiții ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna 
Provița de Sus  județul Prahova”.  
Doamna Ionescu Mădălina prezință proiectul de hotărîre, arătând că legislația prevede ca după 
încheierea procedurilor de achiziție publică să fie aprobat devizul general al obiectivului de 
investiții menționat în proiectul de hotărâre . Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. 



președinte de ședință Irimioiu Marius-Ion 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 acordului 
între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Prahova, respectiv unele Unităţi Administrativ Teritoriale din județul 
Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere 
rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”. 
 Domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei, arată că în urma demersurilor 
întreprinse de către Primărie  și de către dumnealui personal,  comuna Provița de Sus a fost 
cuprinsă într-un proiect de mare anvergură ce urmărește extinderea alimentării cu gaze naturale 
la nivelul întregii comune, proiect demarat de către Consiliul Județean în colaborare cu un număr 
de 43 de UAT-uri. Acordul de asociere are drept scop demararea procedurilor privind acest 
proiect (studii de fezabilitate, proiect, etc) și nu presupune cheltuieli din partea comunei Provița 
de Sus . Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Irimioiu Marius-Ion 
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 utilizarea în anul 
2021 a excedentului  anual al  bugetului local al comunei Provița de Sus rezultat la data de 
31.12.2020”. Doamna Duță Georgeta Carmen, inspector în cadrul compartimentului Taxe și 
Impozite Financiar Contabil, prezintă proiectul de hotărâre arătând că este necesar să se aprobe 
modul de folosire a excedentului anual al bugetului local la data de 31.12.2020, de către 
Consiliul Local, pentru a se putea susține proiectele deja demarate anul trecut și care sunt în 
derulare. Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. 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 ,, Diverse”  
   La punctul diverse domnul Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan prezintă domnilor 
consilieri faptul că au fost incheiate procedurile privind obiectivul de investiții ,,Centrul Social 
de Zi – Provița de Sus  (schimbare destinație, consolidare, recompartimentare, modernizare, 
extindere și mansardare  școală (corp C1) pentru central social de zi, construire drum de acces, 
alei carosabile și pietonale, utilități, împrejmuire organizare de șantier), valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.260.519 lei, urmând să se semneze contractul de execuție, proiectul 
Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de 
Sus, județul Prahova, în valoare totală de 4.514.843,32lei, este pe lista finală a proiectelor 
selectate, proiectul,, Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv 
tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice din învățământul preuniversitar, 
Comuna Provița de Sus, județul Prahova, cu o valoare totală de 385.749lei, a fost finalizat iar 
cererea de finanțare  a fost încărcată în MYSMIS, iar proiectul de  ,,Reabilitare termică și 
energetică Școala Gimnazială Mitropolit Pimen Georgescu” cu o valoare totală a proiectului de 
4.555.036,85lei, se află pe lista sinteză a obiectivelor de finanțare prin CNI. 
Tot la punctul Diverse, Secretarul General al UAT arată că există o solicitare din partea unei 
persoane din comună, aflată într-o situație deosebită, pentru asigurarea unui tratament de 
urgență, iar domnii consilieri sunt de acord cu realizarea unui proiect de hotărâre în acest sens, 
după completarea tuturor actelor justificative necesare. 
 Se înscrie la cuvânt domnul consilier Marin Lucian Marian, Viceprimarul comunei,  care solicită 
ajutorul colegilor consilieri în demararea procesului de curățare a zonelor de sub liniile de 
electricitate și a drumurilor din cadrul comunei de vegetația forestieră ce a crescut și crează 
probleme. Se propune ca dată/zonă de începere a procesului, data de 10.04.2021 și ca zonă Plaiu, 
urmând ca treptat să se acopere întreaga comună .   
La cuvânt se înscrie și domnul consilier Groșescu Teodor-Iulian care ridică problema gunoaielor 
de pe gârlă. Secretarul General al UAT arată că se lucrează la un proiect de hotărâre ce urmărește 
majorarea sancțiunilor dar acestea  ar trebui dublate de ajutorul comunității în frunte cu 
reprezentanții săi, în sensul că orice abatere de la norme ar trebui sesizată Poliției Locale în 



vederea sancționării . Dacă nu sunt susținuți de comunitate, polițiștii locali nu pot combate 
singuri acest fenomen ce afectează întreaga comunitate. 
Având în vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, 
domnul Irimioiu Marius-Ion, declară închisă ședința ordinară din data de 31.03.2021. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

Președinte de ședință ,                                                               Secretar  General al UAT, 
            Irimioiu Marius-Ion                                                                       jr. Goagă Gabriel 


