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          Încheiat azi 30.07.2020, 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. 77 / 20.07.2020 . 
         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 Iuga 
Irina, inspector Compartiment Taxe și Impozite – Financiar Contabil .  
        Domnul consilier Drăgan Bogdan Fănel, președintele de ședință , declară deschise lucrările 
ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de 30.07.2020 și dă 
citire proiectului ordinei de zi:   

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Provița de Sus, din data de  09.07.2020; 

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

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pe anul 
2019 (3,8%) pentru anul 2021 , în comuna Provița de Sus . 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții în vederea 
reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Comunei Provița de Sus, județul 
Prahova 

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  09.07.2020. Nefiind obiecții, 
dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal al ședintei din data de 09.07.2020 
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 
II , anul 2020” . Domnul consilier Găman Dorel solicită informații cu privire la încasările la 
bugetul local și facilitățile fiscale acordate, pe perioada pandemiei de Covid. Domnul Primar 
arată că nu au fost acordate facilități pe perioada pandemiei iar doamna Iuga Irina arată că pe 
perioada pandemiei încasările au fost foarte mici, dar au început să crească imediat ce populația a 
putut să circule fără restricții, în momentul de față desfășurându-se într-un ritm normal .  
      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 trei de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor 
și taxelor locale cu rata inflației pe anul 2019 (3,8%) pentru anul 2021 , în comuna Provița de Sus”. 
Doamna Iuga Irina prezintă modificările apărute , arătând că toate taxele locale pentru anul 2021 
se vor indexa cu rata inflației (3.8%), dacă nu apare o altă modificare legislativă . Domnul consilier 
Dorel Găman arată că era indicat să nu se mărească taxele și impozitele . Secretarul general al 
UAT arată că taxele și impozitele sunt destul de mici, odată cu taxele și impozitele se măresc și 
veniturile populației, iar indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pe anul anterior 
este o obligație legală a Consiliului local, motiv pentru care a și fost propus spre aprobare proiectul 
de hotărâre.   



    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 modificarea 
Organigramei și Statului de Funcții în vederea reorganizării aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Provița de Sus, județul Prahova” . Secretarul General al UAT arată că în 
cadrul organigramei și statului de funcții al Primăriei comunei Provița de Sus sunt mai multe 
posturi vacante, dar având în vedere starea generată de pandemie, nu se poate organiza concurs 
de ocupare a posturilor vacante , iar dacă se întâmplă să fie necesar ca personalul să fie 
suplimentat(este nevoie de personal suplimentar în cadrul instituției pentru actiuni de prevenire a 
infecției cu coronavirus, respectiv ajutorarea persoanelor vulnerabile – bătrâni și persoane cu 
deficiențe – prin asigurarea aprovizionării cu alimente, înlocuirea pe perioada cât unul dintre 
angajații primăriei nu poate să-și desfășoare activitatea din motive neimputabile lui – carantinare 
sau descoperit pozitiv la testare covid,etc  ) cea mai rapidă posibilitate este aceasta , respectiv 
postul de consilier al primarului , post care este ocupat și eliberat doar prin simpla propunere a 
primarului, motiv pentru care s-a propus desființarea postului de paznic și înființarea unui al 
doilea post de consilier al primarului, conform prevederilor legale în vigoare .  
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Drăgan Bogdan Fănel supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 10 voturi pentru și o abținere. Domnul 
consilier Ene Florian Marian s-a abținut de la vot .  
   Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,, Diverse”.  
  La punctul diverse se înscrie la cuvânt domnul consilier local Drăgan Bogdan Fănel care 
solicită lămuriri cu privire la situația drumului de pe Șchiopotă. Domnul Viceprimar Voiculescu 
arată că în executarea lucrărilor sunt faze cu convocarea ISC, iar după ce se obține aprobarea din 
partea ISC se va finaliza lucrarea . Domnul Primar Movileanu arată că ne-am fi dorit cu toții ca 
până la această dată să fie finalizată lucrarea dar datorită pandemiei am fost nevoiți să prelungim 
derularea contractului conform solicitării legale a constructorului, dar se va executa întocmai așa 
cum este prevăzut în proiect (cu burlanele prevăzute ) și se va asfalta fără nici un fel de 
problemă, de respectarea parametrilor tehnici ocupându-se dirigintele de șantier .  
  La cuvânt se înscrie domnul consilier Stoicescu Cristian, care arată că în multe zone , dar mai 
ales în porțiunea de drum de la Maioru pomii au crescut peste drum și îngreunează, făcând chiar 
imposibilă la un moment dat circulația pe drumul respectiv și solicită intervenția Primăriei pentru 
rezolvarea problemei. Domnul Viceprimar arată că dumnealui a intervenit de nenumărate ori , 
lucrând efectiv pentru curățarea vegetației care a crescut din abundență dar nu a găsit sprijin la 
toți consilierii pentru intervenție . Secretarul General al UAT arată că dacă domnii consilieri 
consideră necesar aceștia pot propune un proiect de hotărâre  pe baza căruia se poate adopta o 
hotărâre de către consiliul local prin care proprietarii care nu au grijă de proprietatea lor să fie 
constrâși să-și întrețină proprietatea . Domnul Primar a arătat că va aduce la cunoștință 
proprietarului terenului despre care este vorba pentru a rezolva problema ridicată de domnul 
consilier .  
 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 30.07.2020. Drept pentru care 
s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


