
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 
                                                            PROCES – VERBAL 
          Încheiat azi 10.11.2020, în ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al comunei 
Provița de Sus, convocată de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei Provița de 
Sus, prin dispoziția nr. 146 / 09.11.2020 . 
         Dl. Goagă Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultând că la lucrările ședinței participă un număr de 8 consilieri locali din 8 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 Georgeta Carmen, inspector în cadrul compartimentului taxe și impozite financiar -
contabil.  
        Având în vedere că este prima ședință de lucru a noului Consiliu Local al comunei Provița 
de Sus după depunerea jurământului de către consilierii locali validați de către instanță, se 
impune alegerea unui Președinte de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local pentru o 
perioadă de 3 luni , motiv pentru care se propune de către domnul consilier Burlacu Ciprian 
numirea unui Președinte de ședință în persoana domnului Voiculescu Ion Florin . Se supune la 
vot și se aprobă alegerea domnului Voiculescu Ion Florin Președinte de ședință pentru perioada 
noiembrie 2020 – ianuarie 2021 cu 8 voturi pentru  .  
  După numirea domnului Voiculescu Ion-Florin Președinte de ședință , acesta preia conducerea 
ședinței și dă citire proiectului ordinei de zi cuprinse în dispoziția de convocare a ședinței 
extraordinare de îndată a Consiliului Local Provița de Sus :   

1. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă ; 
2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ; 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local  al comunei 

Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul  III  2020; 
4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei 

Provița de Sus în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității și în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Mitropolit  Pimen Georgescu” , din comuna Provița de 
Sus , județul Prahova , în anul școlar 2020-2021   

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice , faza studiului de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea 
Sultanului 0,850km satul Plaiu, Comuna Provița de Sus  județul Prahova ”  

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice , faza studiului de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,, Refacere și consolidare drum local DS 272, 
punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213, punct Natalița, 0,100km, satul Valea 
Bradului, Comuna Provița de Sus  județul Prahova” 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Provița de Sus  pentru  
anul  2020 . 

8. Diverse . 
   Domnul Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, propune introducerea pe ordinea de zi a 
două noi proiecte de hotărâre, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
drepturilor băneşti aferente lunilor august, septembrie și octombrie  2020, personalului didactic 
care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la 
locul de muncă în localitatea de reşedinţă  și Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și 
cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul 
școlar 2020-2021 la nivelul comunei Provița de Sus 

 



        Nefiind obiecții , Președintele de ședință propune modificarea ordinii de zi a ședinței de 
consiliu local prin introducerea celor două noi proiecte de hotărâre și se supune la vot noua 
ordine de zi a ședinței de consiliu local care este aprobată cu 8 voturi pentru   .  
      Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,,Proiect de hotărâre privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate “. Se învederează faptul că pentru 
consilierii care au mai făcut parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Provița de Sus s-au păstrat aceleași comisii, consilierii nou intrați în Consiliul Local au optat 
pentru una dintre comisii, funcție de pregătirea acestora, iar domnul Burlacu face parte din două 
comisii din care una este principală (comisia pentru administrație publică locală, juridic, relații 
cu cetățenii), iar cealaltă este secundară.   
     Nefiind obiecții, dl. președinte de ședință supune spre aprobare ,,Proiectul de hotărâre privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate “care este aprobat cu 
8 voturi pentru , nici unul contra, nici o abținere. După aprobarea proiectului de hotărâre mai sus 
menționat se ia o pauză și comisiile lucrează pentru emiterea avizelor la proiectele de hotărâri 
aflate pe ordinea de zi . După terminarea lucrărilor comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate se înregistrează avizele date de comisii, se emit avizele de legalitate ale 
secretarului general al uat pentru proiectele de hotărâri și se reia ședința .  
        Se  trece la punctul trei 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  
III  2020 ”. Secretarul General al UAT arată că întrucât nu au mai fost ședințe de consiliu local 
pe perioada alegerilor locale, proiectul de hotărâre se supune spre aprobare noului consiliu.      
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru .  
      Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al comunei Provița de Sus în Comisia pentru Evaluare și 
Asigurare a Calității și în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Mitropolit  Pimen 
Georgescu” , din comuna Provița de Sus , județul Prahova , în anul școlar 2020-2021 ”. Domnul 
consilier Voiculescu Ion-Florin propune ca din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
,,Mitropolit  Pimen Georgescu” , din comuna Provița de Sus , județul Prahova , în anul școlar 
2020-2021 să facă parte domnul Burlacu Ciprian și doamna Dobre Mădălina-Cerasela, iar din 
cadrul  Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității să facă parte domnul Tudosoiu Codruț-
Constantin .   
    Nefiind alte propuneri, obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu 
Ion-Florin supune spre aprobare proiectul de hotărâre, ce cuprinde nominalizarea celor trei 
consilieri locali pe funcțiile propuse, proiect  ce este aprobat cu 8 voturi pentru.  
    Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
documentației tehnico-economice , faza studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii 
,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu, Comuna Provița de 
Sus  județul Prahova ”. Domnul Primar arată că am primit bani de la Guvern pentru rezolvarea 
situației din zona Valea Sultanului și zona Bucurei-Natalița, situație apărută ca urmare a 
calamităților naturale iar pentru a demara procedurile de licitație este necesară aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al comunei Provița de Sus, pentru 
fiecare proiect în parte. 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru.  
    Se trece la punctul șase de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
documentației tehnico-economice , faza studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,, 
Refacere și consolidare drum local DS 272, punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local 
DS213, punct Natalița, 0,100km, satul Valea Bradului, Comuna Provița de Sus  județul 
Prahova”. 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru. 



 Se trece la punctul șapte de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local al comunei Provița de Sus  pentru  anul  2020”.  
Doamna Duță Carmen arată că rectificarea este una negativă datorată în mare parte situației 
generate de pandemie , motiv pentru care o parte din veniturile previzionate nu au putut fi 
realizate și astfel s-a luat hotărârea de a reduce și cheltuielile, respectiv de a reașeza bugetul în 
vederea unei cât mai bune și realiste rectificări având în vedere cele două secțiuni respectiv 
secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare . 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru .  
    Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
drepturilor băneşti aferente lunilor august, septembrie și octombrie  2020, personalului didactic 
care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la 
locul de muncă în localitatea de reşedinţă  ”.  Secretarul General al comunei Provița de Sus arată 
că Școala Gimnazială a făcut solicitare pentru decontarea cheltuielilor cadrelor didactice ce fac 
naveta din localitatea de reședință în comuna Provița de Sus pentru desfășurarea orelor în cadrul 
școlii gimnaziale din comună, există temei legal pentru solicitarea făcută de școală, motiv pentru 
care s-a întocmit proiectul de hotărâre ce se supune aprobării Consiliului Local. 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru .  
    Se trece la punctul nouă de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat în anul școlar 2020-2021 la nivelul comunei Provița de Sus”. Secretarul General al 
comunei Provița de Sus arată că Școala Gimnazială a făcut solicitare pentru un număr de 20 de 
burse sociale, există temei legal pentru solicitarea făcută de școală, motiv pentru care s-a 
întocmit proiectul de hotărâre ce se supune aprobării Consiliului Local. Domnul Primar 
Movileanu arată că ne-am fi dorit să putem acorda o sumă mai mare dar deocamdată nu  ne 
putem permite, motiv pentru care rămânem la suma acordată și anul trecut . 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru .  
  Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi ,,Diverse” 
  La punctul diverse se înscrie la cuvânt doamna consilier Dobre Mădălina-Cerasela și domnul 
consilier local Tudosoiu Codruț-Constantin. Doamna consilier Dobre Mădălina-Cerasela întreabă 
dacă nu pot fi găsite modalități de ajutorare a elevilor prin acordarea de tablete . Domnul Primar 
Movileanu arată că Primăria a demarat un proiect de achiziționare de tablete pentru elevii școlii 
din comună dar ni s-a transmis că vor fi acordate tablete de către Ministerul Învățământului , și 
dacă nu se vor acoperi nevoile tuturor elevilor atunci se va relua proiectul. Domnul consilier 
local Tudosoiu Codruț-Constantin arată că este necesar să se încerce prin muncă voluntară, a 
cetățenilor și a consilierilor locali curățarea marginii drumurilor din comună de vegetația ce a 
crescut și va îngreuna curățarea de zăpadă și întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă. Ceilalți 
consilieri au fost de acord , urmând a se întâlni cu cetățenii și împreună să înceapă curățarea 
drumurilor dintr-o zonă și treptat să acopere întreaga comună. Având în vedere că nu mai sunt 
solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, domnul Voiculescu Ion-Florin, 
declară închisă ședința extraordinară din data de 10.11.2020. Drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


