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          Încheiat azi 22.04.2021, 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.75 / 16.04.2021 . 
    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, respectiv Irina Iuga, ambele având funcția de 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,  
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 decontării drepturilor băneşti aferente lunii 
martie 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  și ,,Proiect de 
hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus, 
necesar pentru modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova “, 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  31.03.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind  numirea Preşedintelui de şedinţă 
3. Proiect de hotărâre 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetelor locale ale 
comunei Provița de Sus la data de 31.12.2020 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 
Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2021 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Provița de Sus  pentru  
anul  2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea 
fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2021 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.16/31.03.2021 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” 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii martie 
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   

10. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. 
Comuna Provița de Sus, necesar pentru modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei - 
Prahova “  

11. 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 31.03.2021“. Nefiind obiecții, 
președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Provița de Sus, din data de  31.03.2021 care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
     Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  numirea 
Preşedintelui de şedinţă ”. Domnul consilier Voiculescu Ion Florin propune pe doamna Bucur 
Irina Corina, iar domnul consilier Burlacu Ciprian propune pe domnul Marin Lucian Marian  
Președinte de ședință pentru perioada următoare, de trei luni. Se supune la vot propunerea 
privind pe doamna Bucur Irina Corina și 9 consilieri locali votează pentru numirea ca președinte 
de ședință a doamnei consilier, iar doi consilieri votează împotrivă.  Pentru domnul Marin Lucian 
Marian votează ,,pentru” doi consilieri locali, iar ,,împotrivă” 9 consilieri locali.  În urma votului, 
este ales Președinte de ședință, pentru perioada MAI - IULIE 2021, doamna consilier local Bucur 
Irina Corina , cu 9 voturi pentru și 2 voturi împotrivă. 
      Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 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. 
 Secretarul General al UAT arată că au fost transmise de către firma de salubritate adrese prin 
care se solicită actualizarea/introducerea taxei de salubrizare pentru persoanele care nu au 
contract de salubritate cu firma de specialitate . Totodată analizând legislația în vigoare și  având 
în vedere contractul de asociere a comunei în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor- Prahova “, rezultă în mod clar, ca o obligație a 
comunei, impunerea/actualizarea taxei de salubritate pentru persoanele care beneficiază de 
serviciul de salubritate dar nu au un contract de salubritate încheiat cu firma de specialitate ce 
operează pe raza comunei Provița de Sus, 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 contului 
anual de execuție al bugetelor locale ale comunei Provița de Sus la data de 31.12.2020 
Doamna Duță Georgeta Carmen prezință proiectul de hotărîre, arătând că este în sarcina 
Consiliului local să aprobe contul de execuție al bugetului local , trimestrial, motiv pentru care a 
fost înaintat spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre .  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 contului de 
execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 
2021. Doamna Duță Georgeta Carmen și Iuga Irina prezință proiectul de hotărîre, arătând că este 
în sarcina Consiliului local să aprobe contul de execuție al bugetului local , trimestrial, motiv 
pentru care a fost înaintat spre dezbatere și aprobare 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 bugetului 
local al comunei Provița de Sus  pentru  anul  2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024. 
Doamna Duță Georgeta Carmen prezință proiectul de hotărîre pe partea de cheltuieli și Iuga Irina 
prezință proiectul de hotărîre pe partea de venituri. În cadrul prezentării proiectului – partea de 
cheltuieli doamna Duță prezintă lista obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2021 cu 
finanțare de la bugetul local, numărul maxim de posturi și fondul de salarii de bază pentru anul 
2021, programul de investiții pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023. Doamna Iuga 
prezință proiectul de hotărîre pe partea de  colectare arătând că s-a încercat impulsionarea 
colectării , s-au înființat popriri, s-a purtat corespondență pentru încasarea tuturor debitelor , iar 
pentru cei care nu achită datoriile restante se va încerca executarea silită a acestora. După 
prezentarea făcută, având în vedere că nu sunt întrebări suplimentare sau obiecții, 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 aprobarea alocării 
prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2021. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre arătând că anul trecut din motive obiective nu au 
putut fi cheltuite sumele alocate, urmând ca anul acesta să se execute mai multe lucări, inclusiv 
ce nu s-a executat anul trecut. Totodată parohia Izvorul fiind într-un proces mai amplu de lucrări 
și având nevoie mai mare de fonduri , anul acesta va beneficia de ce-a mai mare sumă, dar nu au 
fost uitate nici celelalte biserici. Ajutorarea unităților de cult din cadrul comunei este necesară 
întrucât acestea nu dispun de fondurile necesare pentru reparații/dezvoltare iar comunitatea 
trebuie să se îngrijească și de nevoile spirituale ale cetățenilor . Tocmai pentru acest lucru s-a 
redactat și propus în vederea dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local prezentul proiect de 
hotărâre , proiect ce are în vedere tocmai asigurarea satisfacerii acestor nevoi spirituale. 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,  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr.16/31.03.2021 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”.  
Secretarul General al UAT arată că mai multe localități au dorit includerea în cadrul proiectului 
demarat de către Consiliul Județean Prahova, motiv pentru care trebuie modificată hotărârea 
inițială și includerea în cadrul proiectului a noilor parteneri. 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 nouă de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
drepturilor băneşti aferente lunii martie 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 martie 
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 zece de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind  acordarea unui 
mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus, necesar pentru modificarea 
Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 
administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul 
pentru Managementul Apei - Prahova “.  



Secretarul General al UAT arată că deși comuna Provița de Sus nu beneficiază încă de serviciile 
de apă și canal, pentru faptul că este parte a Asociației trebuie să abordeze problemele asociației 
în mod responsabil și trebuie să participe la luarea deciziilor ce se impun, iar propunerea de 
modificare a regulamentului se referă la eliminarea facturării serviciului de preluare a apei 
pluviale pentru persoanele fizice și juridice din aria de operare a Hidro Prahova S.A., motiv 
pentru care a fost solicitat un mandat din partea membrilor Asociației. Nefiind obiecții sau 
întrebări suplimentare domnul 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, Secretarul General al UAT arată că solicitarea venită din partea unei 
persoane din comună, aflată într-o situație deosebită, pentru asigurarea unui tratament de 
urgență, a fost rezolvată fără cheltuieli materiale . În fapt domnul Primar împreună cu Secretarul 
General al UAT, având sprijinul Consiliului Local , au demarat discuțiile în vederea sprijinirii 
persoanei aflată în situația deosebită pentru asigurarea tratamentului necesar. În urma discuțiilor 
purtate cu medicul curant, acesta a discutat cu bordul clinicii și văzând implicarea comunității 
locale, clinica medicală, prin conducerea sa, a hotărât să asigure tratamentul în mod gratuit. Toți 
consilierii locali au fost impresionați de gestul făcut de conducerea clinicii , iar doamna consilier 
Bucur Irina Corina a propus ca după finalizarea tratamentului Consiliul local și Primăria 
comunei Provița de Sus să transmită clinicii și conducerii acesteia o scrisoare de mulțumire 
pentru gestul deosebit. Toți cei prezenți au fost de acord cu propunerea .   
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 22.04.2021. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


