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                                                            PROCES – VERBAL 
          Încheiat azi 09.07.2020, 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. 74 / 06.07.2020 . 
         Dl. Goagă Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultând că la lucrările ședinței participă un număr de 11 consilieri din 11 consilieri 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 doamna Duță 
Carmen Georgeta inspector Compartiment Taxe și Impozite – Financiar Contabil .  
        Domnul consilier Drăgan Bogdan Fănel, președintele de ședință , declară deschise lucrările 
ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de 09.07.2020 și dă 
citire proiectului ordinei de zi:   

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  29.06.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019”și 
acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Provița de Sus, domnul ing. 
Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, în vederea aprobării în ședința AGA – ADI ,, 
Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a Regulamentului revizuit. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 
comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023  

4. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local 
Provița de Sus, domnul ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, în vederea aprobării 
proiectului ședinței AGA ,, Parteneriatul pentru managementul Apei – Prahova” , respectiv 
actualizarea tarifului pentru apa potabilă și canalizare. 

5. Diverse . 
        Nefiind obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi președintele de ședință, domnul Drăgan 
Bogdan Fănel, î-l supune la vot și este aprobat cu 11  voturi pentru , nici unul contra  , nici o 
abținere .  
        Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de  29.06.2020. Nefiind obiecții, 
dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal al ședintei din data de 29.06.2020 
care este aprobat cu 11 voturi pentru  .  
        Se  trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind avizarea 
„Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților 
din județul Prahova – revizuit 2019”și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local 
Provița de Sus, domnul ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, în vederea aprobării în ședința 
AGA – ADI ,, Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a Regulamentului 
revizuit”. Secretarul General al comunei arată că a fost transmis de către ADI ,, Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor Prahova” un convocator în care se arată că va avea loc ședința  
general a acționarilor în vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019, iar în acest 
sens este necesar să se delege o persoană din partea comunei Provița de Sus pentru a vota , 
considerând că cel mai indicat în acest sens este domnul primar ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu 
Ioan, întrucât a participat la toate ședințele de până acum , ca reprezentant al comunei și cunoaște 
cel mai bine problemele ce se vor dezbate .  



      Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Drăgan Bogdan Fănel 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre (prin care se mandatează domnul ing. Movileanu 
Tarcisius Ovidiu Ioan să voteze în numele comunei Provița de Sus, Regulamentul de organizare 
și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 
2019) care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
      Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru 
anii 2021-2023”. Doamna Duță Georgeta Carmen prezintă modificările apărute , arătând că se 
dorește implementarea unui proiect pe fonduri europene , dar pentru demararea acestuia sunt 
necesare sume de bani, motiv pentru care s-a propus prezenta rectificare de Buget. 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Drăgan Bogdan Fănel 
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  acordarea unui 
mandat reprezentantului Consiliului Local Provița de Sus, domnul ing. Movileanu Tarcisius 
Ovidiu Ioan, în vederea aprobării proiectului ședinței AGA ,, Parteneriatul pentru managementul 
Apei – Prahova” , respectiv actualizarea tarifului pentru apa potabilă și canalizare”. Secretarul 
General al comunei arată că ADI - Parteneriatul pentru managementul Apei – Prahova a transmis 
un convocator prin care se solicită delegarea unui reprezentant al comunei pentru semnarea 
actualizării tarifului pentru apă potabilă și canalizare la nivelul asociației din care face parte și 
comuna Provița de Sus, motiv pentru care s-a propus spre aprobare acest proiect de hotărâre prin 
care se dă mandat de reprezentare a comunei Provița de Sus domnului ing. Movileanu Tarcisius 
Ovidiu Ioan, primarul comunei Provița de Sus. 
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Drăgan Bogdan Fănel supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
   Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,, Diverse”. La punctul diverse se înscrie la cuvânt 
domnul consilier local Bucurei Florin care solicit ca un polițist local să însoțească reprezentantul 
firmei de salubritate și să verifice dacă sunt încheiate contracte de salubritate cu toți locuitorii iar 
cei care nu au contract fie să încheie contract cu firma de salubritate fie să fie trecuți și să li se 
perceapă taxă de salubrizare de către Primărie , care o va încas ași o va plăti firmei de salubritate. 
Propune acest lucru întrucât dacă unii locuitori ai comunei nu încheie contract de salubritate și 
ceilalți vor considera că nu trebuie să mai plătească și se va crea un precedent. Domnul Primar și 
domnul Viceprimar au arătat că se vor ocupa personal de rezolvarea acestei situații.  Având în 
vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, dl. Drăgan 
Bogdan Fănel, declară închisă ședința ordinară din data de 09.07.2020. Drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

Președinte de ședință ,                                                               Secretar  General al UAT, 
Drăgan Bogdan Fănel                                                                       jr. Goagă Gabriel 


