
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA PROVITA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES- VERBAL 

lncheiat azi 26.02.2020, in ~edinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de 
Sus, convocata de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, Primarul comunei Provita de Sus, prin 
dispozitia nr. 10 I 24.02.2020 . 

Dl. Goaga Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultand ca la lucrarile ~edintei participa un numar de 9 consilieri din 11 consilieri in functie, 
domnii consilieri Ene Florian Marian ~i Goran Constantin Razvan fiind invoiti. 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, avand functia de inspector in cadrul Compartimentului Taxe ~i Impozite - Financiar 
Contabil. 

Domnul consilier Irimioiu Marius Ion , pre~edintele de ~edinta , declara deschise lucrarile 
~edintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 26.02.2020 ~ida 
citire proiectului ordinei de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Provita de 
Sus, din data de 20.02.2020; 

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

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

Marius Ion, i-1 supune la vot ~i este aprobat cu 9 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 20.02.2020. 
Nefiind obiectii, dl. pre~edinte de ~edinta Irimioiu Marius Ion supune spre aprobare procesul 

verbal al ~edintei din data de 20.02.2020 care este aprobat cu 9 voturi pentru. 
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2020 ~i estimarile pentru anii 2021 -
2023". Doamna inspector Duta Georgeta Carmen arata cain cadrul proiectului de buget supus 
adoptarii in ~edinta anterioara nu au fost cuprinse sumele de la Consiliul Judetean, intrucat nu a 
fost aprobat Bugetul la nivelul Consiliului Judetean la data respectiva, iar acum dupa ce au fost 
aprobate sumele respective s-au rectificat anumite capitole din bugetul local al comunei . 
Domnul consilier Gaman Dorel solicita lamuriri la diverse capitole din buget iar doamna Duta da 
lamuririle necesare . Domnul Primar arata ca pe langa sumele primite se poarta discutii cu 
Consiliul Judetean pentru suplimentarea fondurilor prin incheierea de contracte de parteneriat 
intre comuna ~i consiliul judetean . 
Nefiind obiectii sau alte intrebari, dl. pre~edinte de ~edinta Irimioiu Marius Ion supune spre 
aprobare proiectul de hotarare care este adoptat cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenti . 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi , Diverse". 
La punctul diverse se inscriu la cuvant domnii consilieri Gaman Dorel ~i Stoicescu Cristian. 
Domnul consilier Gaman Dorel intreaba daca au aparut modificari la extinderea alimentarii cu 
gaze naturale la nivelul comunei . Domnul Viceprimar Voiculescu arata ca dumnealui intocme~te 
liste cu persoanele care solicita racordarea la noile retele de gaze naturale, dar nu au aparut 
modificari pana la aceasta data ~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 
constituite in acest sens . 



Domnul consilier Stoicescu Cristian arata ca la nivelul comunei au loc frecvent 1ntreruperi de 
alimentare cu energie electrica, ~i sunt probleme ~i la linia de 1nalta tensiune , motiv pentru care 
solicita ca din partea Primariei sa se intervina intr-un fel pentru remedierea situatiei. Domnul 
viceprimar V oiculescu arata ca a discutat cu reprezentantii Electrica, a facut sesizari , dar nu 
poate sa se implice in managementul unei societati ~i nici nu poate prelua obligatiile acesteia . 
Dumnealui a acordat tot sprijinul atunci cand a fost necesar sa se intervina, a preluat ~i transmis 
catre Electrica plangerile cetatenilor dar nu poate indeplini atributiile unei alte institutii . 
A vand in vedere ca nu mai exista inscrieri la cuvant, pre~edintele de ~edinta, dl. Irimioiu Marius 
Ion, declara inchisa ~edinta extraordinara din data de 26.02.2020 . 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de ~edinta. 


