
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 
                                                            PROCES – VERBAL 
          Încheiat azi 20.08.2020, 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. 96 / 19.08.2020 . 
         Dl. Goagă Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultând că la lucrările ședinței participă un număr de 8 consilieri din 11 consilieri în funcție, de 
la lucrările ședinței absentând motivat domnii consilieri Drăgan Bogdan Fănel, Ene Florian 
Marian și Irimioiu Marius Ion . La lucrările ședinței, în afara domnilor consilieri, participă dl. 
Goagă Gabriel, Secretar General al comunei Provița de Sus și dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu 
Ioan, Primarul comunei.  
        Domnul consilier Drăgan Bogdan Fănel, președintele de ședință , absentează motivat de la   
lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de 
20.08.2020, motiv pentru care se propune de către domnul consilier Stanciu Ion modificarea   
proiectului ordinei de zi prin introducerea pe primul punct al ordinii de zi a unui proiect de 
hotărâre privind numirea unui nou Președinte de ședință. Se supune la vot și se aprobă 
introducerea unui nou punct pe ordinea de zi , respectiv alegerea unui Președinte de ședință. 
Domnul Voiculescu Ion Florin o propune pe doamna Bucur Irina Corina președinte de ședință 
pentru ședința extraordinară din data de 20.08.2020 . Se supune la vot și este aleasă doamna 
Bucur Irina Corina Președinte de Ședință cu 7 voturi pentru și o abținere (doamna Bucur Irina 
Corina se abține de la vot ) .  
  După numirea doamnei Bucur Irina Corina  Președinte de ședință , aceasta 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 :   
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița 
de Sus, din data de  17.08.2020; 
 3. Proiect de de Hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor martie 
- iulie 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  
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 27/17.08.2020, de asociere a  comunei  
Provița de Sus  cu  județul  Prahova în vederea realizării  obiectivelor  de interes public 
,,Modernizare drumuri sătești – Marinescu DS(1867), Valea Bradului (DS192 – DS82), Băleni 
(DS 1064, DS 934, DS 1676, DS 1797)”, 
  5. Proiect de hotărîre  privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calității de viceprimar al comunei Provița de Sus, a domnului Voiculescu Ion 
Florin, ca urmare a demisiei. 
 6.  Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General și a principalilor 
indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,, Centrul Social de Zi – Provița de 
Sus  (schimbare destinație, consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere și 
mansardare  școală (corp C1) pentru central social de zi, construire drum de acces, alei carosabile 
și pietonale, utilități, împrejmuire organizare de șantier) 
  8. Diverse . 
        Nefiind obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi președintele de ședință, î-l supune la vot 
și este aprobat cu 8 voturi pentru   .  
        Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de  17.08.2020. Nefiind 
obiecții, dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal al ședintei din data de 



17.08.2020 care este aprobat cu 7 voturi pentru , nici unul contra, o abținere (domnul Găman 
Dorel care a absentat de la ședința anterioară).  
        Se  trece la punctul trei de pe ordinea de zi Proiect de de Hotărâre privind aprobarea 
decontării drepturilor băneşti aferente lunilor martie - iulie 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. 
      Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Bucur Irina Corina 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru din 8 consilieri 
prezenți .  
       Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii nr. 27/17.08.2020, de asociere a  comunei  Provița de Sus  cu  județul  Prahova în 
vederea realizării  obiectivelor  de interes public ,,Modernizare drumuri sătești – Marinescu 
DS(1867), Valea Bradului (DS192 – DS82), Băleni (DS 1064, DS 934, DS 1676, DS 1797)” 
Domnul Primar arată că prin hotărârea Consiliului Județean ne-au fost alocați bani pentru 
derularea unor proiecte de interes public, motiv pentru care analizând sumele aprobate , 
împreună cu sumele de coparticipare din partea comunei să se asfalteze încă un drum din cele 
aflate în proiectul deja în derularea . Secretarul General al comunei arată că prin hotărârea 
adoptată s-a stabilit participarea comunei cu diferența de sumă necesară pentru asfaltarea unuia 
dintre drumurile comunale dar Consiliul Județean pentru a semna contractul de asociere solicită 
suma exactă motiv pentru care s-a propus modificarea hotărârii nr. 27/2020 a Consiliului Local 
Provița de Sus. 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Bucur Irina Corina supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenți .  
    Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărîre  privind constatarea 
încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei 
Provița de Sus, a domnului Voiculescu Ion Florin, ca urmare a demisiei”. 
Domnii consilieri au luat act de demisia domnului Voiculescu Ion Florin doar din funcția de 
Viceprimar al comunei  și rămânerea sa mai departe ca și consilier local în funcție.  
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Bucur Irina Corina supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenți .  
    Se trece la punctul șase de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind alegerea 
viceprimarului comunei Provița de Sus”. Secretarul general al uat arată că prin hotărârea nr. 
5/23.06.2016 a Consiliului Local, a fost aleasă, pe întreaga durată a mandatului Consiliului 
Local, Comisia de Validare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, formată din Bucur 
Irina Corina – președinte, Voiculescu Ion Florin – secretar și Găman Dorel – membru , comisie 
ce va număra voturile și va completa procesul verbal de validare. Doamna Președinte de ședință 
solicită să se facă propuneri pentru funcția de viceprimar al comunei. Domnul consilier Burlacu 
Ciprian propune pe domnul Stanciu Ion, iar domnul Stoicescu Cristian propune pe domnul 
Burlacu Ciprian. Întrucât nu mai sunt alte propuneri președintele de ședință acordă o pauză în 
intervalul căreia secretarul general al uat redactează buletinele de vot cu numele celor doi 
candidați. Ședința se reia , comisia de validare verifică urna în care se vor depune voturile și 
constată că este goală, primește voturile de la secretarul general al uat (8 buc) și le distribuie 
consilierilor pentru a vota . După completarea buletinelor de vot fiecare consilier introduce în 
urnă votul primit de la comisie și completat de el personal. După încheierea procesului de vot se 
deschide urna în prezența tuturor consilierilor locali, și cu sprijinul secretarului general al uat , se 
numără voturile, se completează și semnează Procesul Verbal al Comisiei de validare . În urma 
numărării voturilor valabil exprimate (8 voturi) se constată alegerea domnului consilier Stanciu 
Ion în funcția de Viceprimar al comunei Provița de Sus , până la finalizarea mandatului 
Consiliului Local Provița de Sus, cu un număr de 6 voturi pentru și 2 împotrivă. Domnul 
consilier Burlacu Ciprian a avut un număr de 2 voturi pentru și 6 voturi împotrivă. 



 Se trece la punctul șapte de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
Devizului General și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
,, Centrul Social de Zi – Provița de Sus  (schimbare destinație, consolidare, recompartimentare, 
modernizare, extindere și mansardare  școală (corp C1) pentru central social de zi, construire 
drum de acces, alei carosabile și pietonale, utilități, împrejmuire organizare de șantier) ” 
Primarul comunei arată că de la data când a fost depus proiectul pentru centrul social și până la 
data prezentei ședințe au apărut modificări legislative ce au dus la creșterea cheltuielilor , dar 
acestea nu sunt suportate de către AFIR ci trebuie aprobate și suportate de către UAT, motiv 
pentru care s-a propus prezentul proiect de hotărâre . 
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Bucur Irina Corina supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenți .  
 Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi ,,Diverse” 
  La punctul diverse se înscrie la cuvânt domnul consilier local Stoicescu Cristian, care arată că 
este o problemă serioasă cu energia electrică în zona în care locuiește dumnealui în sensul că 
parametrii nu sunt cei normali iar aparatura se defectează sau nu poate funcționa . Domnul 
Primar arată că am întreprins demersuri la Electrica și ANRE dar nu am avut nici un rezultat și să 
încercăm un demers comun al primăriei susținut cu semnături din partea locuitorilor pentru a 
solicita Electrica să schimbe transformatorul sau să găsească o modalitate de a nu mai apărea 
probleme la consumatorii casnici din comună .  
Având în vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, 
doamna Bucur Irina Corina, declară închisă ședința ordinară din data de 20.08.2020. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

Președinte de ședință ,                                                               Secretar  General al UAT, 
  Bucur Irina Corina                                                                          jr. Goagă Gabriel 


