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          Încheiat azi 27.05.2020, 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. 53 / 20.05.2020 . 
         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, doamna Duță 
Carmen Georgeta, inspector în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite - Financiar Contabil .  
        Domnul consilier Voiculescu Ion Florin , președintele de ședință , declară deschise lucrările 
ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de 27.05.2020 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  13.04.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local  al comunei Provița 
de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul  I  2020 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Provița de Sus  pentru  anul  
2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023. 

4. Diverse . 
        Nefiind obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi președintele de ședință, domnul 
Voiculescu Ion Florin, 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  13.04.2020. 
   Nefiind obiecții, dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal al ședintei din 
data de 13.04.2020 care este aprobat cu 11 voturi pentru  .  
        Se  trece la punctul doi 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  2020”. Doamna Duță prezintă proiectul de hotărâre și dă detalii despre execuția bugetară pe 
primul trimestru al anului 2020, detalii cuprinse în proiectul de hotărâre .  
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
       Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al comunei Provița de Sus  pentru  anul  2020 și estimările pentru anii 2021 – 
2023”. Doamna Duță prezintă proiectul de hotărâre și detaliază sumele cuprinse în proiectul de 
hotărâre , arătând că este necesară o redistribuire a sumelor din bugetul Școlii Gimnaziale 
Mitropolit Pimen Georgescu , pentru a se putea acoperi achiziționarea materialelor de 
protecție(măști de protecție, dezinfectanți, etc) necesare funcționării fără probleme a instituției de 
învățământ pe perioada desfășurării pregătirii elevilor și pentru desfășurarea Evaluării Naționale.    
Domnul consilier Găman Dorel întreabă dacă s-a avut în vedere o bună cheltuire a fondurilor 
cuprinse în bugetul instituției de învățământ, iar domnul Primar a arătat că se urmărește cu 
atenție cheltuirea banilor , avându-se în vedere asigurarea condițiilor de siguranță pentru 
desfășurarea procesului de învățământ atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice, respectiv 
personalul auxiliar, dar și o cheltuire eficientă a banilor publici.  
  Nefiind obiecții sau alte întrebări, dl. președinte de ședință Voiculescu Ion Florin supune spre 
aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru   



        Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi ,, Diverse” . La punctul ,, Diverse” se  înscriu 
la cuvânt domnii consilieri , Stoicescu Cristian și Voiculescu Ion Florin . 
Domnul consilier Stoicescu mulțumește conducerii Primăriei pentru implicare și arată că au fost 
rezolvate problemele legate de energia electrică și ridică o altă problemă, a animalelor prezente 
pe drumurile publice . Domnul Primar arată că fiind o zonă rurală, unde creșterea animalelor este 
un mod de a-și câștiga existența pentru unii dintre locuitorii comunei, prezența animalelor pe 
drum este un lucru obișnuit , iar dacă se va proceda la amendarea celor care au animale se poate 
ajunge la situația ca aceștia să nu poată plăti amenzile . Totuși se vor trimite citații către 
proprietarii de animale pentru a se evita pe viitor astfel de probleme .  
Domnul consilier Voiculescu Ion Florin solicită ajutorul colegilor consilieri locali pentru 
curățenia în comună, cositul în locurile publice , etc. întrucât în urma ploilor, vegetația a crescut 
din abundență și nu se poate rezolva problema eficient decât cu implicarea locuitorilor comunei. 
Domnii consilieri au promis ajutor personal și cu implicarea vecinilor din zonele unde locuiesc  
pentru rezolvarea problemei ridicate de domnul consilier Voiculescu Ion Florin . 
Având în vedere că nu mai există înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, dl. Voiculescu Ion 
Florin, declară închisă ședința ordinară din data de 27.05.2020 . 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință . 
 

Președinte de ședință ,                                                               Secretar  General al UAT, 
Voiculescu Ion Florin                                                                        jr. Goagă Gabriel 


