
ROMANIA 
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CONSILIUL LOCAL 

PROCES- VERBAL 

Incheiat azi 20.02.2020, in ~edinta ordinarii a Consiliului Local al comunei Provita de Sus, 
convocata de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, Primarul comunei Provita de Sus, prin 
dispozitia nr. 09 I 14.02.2020. 

Dl. Goaga Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultand ca la lucrarile ~edintei participa un numar de 11 consilieri din 11 consilieri in functie. 
La lucrarile ~edintei, in afara domnilor consilieri, participa dl. Goaga Gabriel, Secretar General al 
comunei Provita de Sus, dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, Primarul comunei, doamna Duta 
Georgeta Carmen , respectiv Iuga Irina, ambele avand functia de inspector in cadrul 
Compartimentului Taxe ~i Impozite- Financiar Contabil. 

Domnul consilier Irimioiu Marius Ion , pre~edintele de ~edinta , declarii deschise lucrarile 
~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 20.02.2020 ~i dii 
citire proiectului ordinei de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Provita de 
Sus, din data de 30.01.2020; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontiirii drepturilor bane~ti aferente lunii ianuarie 
2020 personalului didactic care solicita cheltuieli pentru transportul din localitatea de 
re~edinta la locul de munca ~i de la locul de munca in localitatea de re~edinta; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetelor locale ale comunei 
Provita de Sus, la data de 31.12.2019. 

4. Proiect de hotarare privind utilizarea in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al 
comunei Provita de Sus rezultat la data de 31.12.2019. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea: bugetului local al comunei Provita de Sus pentru 
anul 2020 ~i estimarile pentru anii 2021-2023. 

6. Diverse. 
Nefiind obiectii cu privire la proiectul ordinii de zi pre~edintele de ~edinta, domnul Irimioiu 

Marius Ion, 1-1 supune la vot ~i este aprobat cu 11 voturi pentru, nici unul contra, nici o abtinere. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ~edintei 

ordinare a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 30.01.2020. 
Nefiind obiectii, dl. pre~edinte de ~edinta Irimioiu Marius Ion supune spre aprobare procesul 

verbal al ~edintei din data de 30.01.2020 care este aprobat cu 10 voturi pentru. Domnul consilier 
Gaman Dorel se abtine intrucat la ~edinta anterioara nu a fost prezent . 

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind aprobarea 
decontarii drepturilor bane~ti aferente lunii ianuarie 2020 personalului didactic care solicitii 
cheltuieli pentru transportul din localitatea de re~edinta la locul de munca ~i de la locul de 
munca in localitatea de re~edinta" .Nefiind obiectii, dl. pre~edinte de ~edinta Irimioiu Marius Ion 
supune spre aprobare proiectul de hotarare care este aprobat cu 11 voturi pentru . 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind aprobarea contului 
de executie al bugetelor locale ale comunei Pro vita de Sus, la data de 31.12.2019 ". Doamna 
inspector Duta Georgeta Carmen prezinta executia bugetara la sf'ar~itul anului 2019 la nivelul 
comunei Provita de Sus. Pre~edintele de ~edinta , dupa terminarea expunerii doamnei inspector , 
J:ntreabii dacii sunt nelamuriri sau cineva mai are vreo solicitare . Nefiind obiectii sau alte 
intrebari, dl. pre~edinte de ~edinta Irimioiu Marius Ion supune spre aprobare proiectul de 
hotarare care este aprobat cu 11 voturi pentru . 

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind utilizarea in anul 
2020 a excedentului anual al bugetului local al comunei Provita de Sus rezultat la data de 

• 



: .12.2019". Doamna inspector Duta Georgeta Carmen prezinta proiectul de hotan1re , aratand 
- excedentul anului 2019 se datoreaza faptului ca nu s-au finalizat unele lucrari propuse ~i se 

e mentinerea surnelor alocate pentru finalizarea investitiilor respective in cursul anului 
·ac.t:sta . A vand in vedere ca nu mai sunt alte intrebari se supune la vot proiectul prop us spre 

bare , care este adoptata cu 11 voturi pentru . 
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind aprobarea 

'-.-... .......... ~ui local al comunei Provita de Sus pentru anul 2020 ~i estimarile pentru anii 2021 -
_ '...:.3 ". Doarnna inspector Irina Iuga prezinta modul de calcul ~i de intocmire al Bugetului 
~ munei Provita de Sus, iar doamna inspector Duta Georgeta Carmen arata ca in cadrul 
~:u·ectului de buget supus adoptarii nu sunt prinse surnele de la Consiliul Judetean, intrucat nu a 
.: aprobat Bugetul la nivelul Consiliului Judetean . Din discutiile purtate ~tim ca vom mai 

~:imi fonduri ~i de la Consiliul Judetean , dar neavand un act oficial cu sumele repartizate nu 
. utem sale luam in calcul. In momentulin care vom avea o situatie clara vom aproba noul buget, 
_ ... tificat. Nefiind obiectii sau alte intrebari, dl. pre~edinte de ~edinta Irimioiu Marius Ion supune 

re aprobare proiectul de hotarare care este adoptat cu 11 voturi pentru . 
Se trece la punctul ~ase de pe ordinea de zi, Diverse". 

La punctul diverse se inscriu la cuvant domni consilieri Stoicescu Cristian, Ene Florian Marian, 
Gaman Dorel ~i Bucurei Florin . 
Domnul consilier Stoicescu Cristian arata di la nivelul comunei au loc frecvent intreruperi de 
alimentare cu energie electric, iar o parte din stalpii liniilor de electricitate sunt strambi ~i in 
multe locuri exista posibilitatea de a pica efectiv. Domnul Viceprimar Voiculescu arata ca se 
cunoa~te situatia la nivelul societatii Electrica dar nu au personal ~i fonduri suficiente . In 
anumite locuri s-a inlocuit conductorul neizolat cu cablu torsadat ~i s-au rezolvat problemele dar 
nu se poate face acest lucru pentru toate zonele cu probleme in acest moment . Domnul Primar 
arata ca va incerca sa impulsioneze rezolvarea problemelor cetatenilor prin discutii directe cu 
conducerea Electrica . 
Domnul consilier Ene Florian Marian solicita prelungirea iluminatului public prin montarea unei 
lampi la familia Fereghete . Domnul viceprimar Voiculescu arata ca nu are stalp de sustinere a 
lampii dar are in vedere gasirea unui stalp ~i montarea unei lampi in zona respectiva. 
Domnul consilier Gaman Dorel intreaba care este situatia extinderii alimentarii cu gaze naturale 
la nivelul comunei . Domnul Viceprimar Voiculescu arata ca durnnealui are liste cu persoanele 
care solicita racordarea la noile retele de gaze naturale ~i solicita domnilor consilieri sa transmita 
persoanelor care doresc racordarea la noile retele de gaze naturale sa vina la Primarie ~i sa se 
inscrie pe listele respective . Secretarul General al comunei arata ca din datele detinute se vor 
asigura fonduri ~i se va lasa la nivel local adoptarea hotararii unde se vor prelungi retelele de 
gaze natural, functie de solicitarile cetatenilor (numar cereri/gospodarii in zona vizata). 
Domnul consilier Bucurei Florin arata ca la unul din evenimentele la care a participat la camin a 
fost foarte frig in interior ~i intreaba daca centrala este defecta. Domnul Viceprimar Voiculescu 
arata ca centrala functioneaza dar daca oarnenii lasa u~a deschisa se poate ajunge ca centrala sa 
intre in modul avarie ~i atunci nu mai incalze~te caloriferele pana nu este resetata . Se arata ca in 
astfel de situatii trebuie anuntat cineva dintre cei care se ocupa cu functionarea caminului ~i 
situatia se remediaza de indata. A vand in vedere ca nu mai exista inscrieri la cuvant, pre~edintele 

~edinta, dl. Irimioiu Marius Ion, declara inchisa ~edinta ordinarii din data de 20.02.2020 . 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de ~edinta. 

Pre~edinte de ~edinta , 
Irimioiu Marius Ion 

Secretar General al pAT, 
~,jr. Goaga Gabr" el 
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