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                                                            PROCES – VERBAL 
          Încheiat azi 17.08.2020, 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. 92 / 13.08.2020 . 
         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 domnii consilieri Găman Dorel, 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, dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul 
comunei și doamna Duță Georgeta Carmen, 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 17.08.2020 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  30.07.2020; 

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

3. Proiect de hotărâre privind asocierea  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)” 

4. 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 8 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  30.07.2020. Nefiind obiecții, 
dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal al ședintei din data de 30.07.2020 
care este aprobat cu 8 voturi pentru   .  
        Se  trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări 
pentru anii 2021- 2023” . Doamna Duță Georgeta Carmen arată că in ședința Consiliului 
Județean Prahova din 10 august 2020 s-a aprobat asocierea județului cu localități din județ în 
vederea realizării unor investiții de interes public, investiții la care localitatea trebuie să participle 
cu minim 10% din valoarea investiției, motiv pentru care s-a propus și proiectul de rectificare a 
bugetului local cu sumele prezentate în proiect .  
      Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Drăgan Bogdan Fănel 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru din 8 consilieri 
prezenți .  
     Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind asocierea  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  
    Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Drăgan Bogdan Fănel 
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 ,, Diverse”.  
  La punctul diverse se înscrie la cuvânt domnul consilier local Stanciu Ion, care arată că până la 
data începerii anului școlar mai este o perioadă destul de scurtă și ar trebui să avem în vedere 
dezinfectarea claselor , a mobilierului și la grădiniță a jucăriilor, atât la deschiderea anului școlar 
dar și pe perioada desfășurării cursurilor. Domnul Primar și domnul Viceprimar Voiculescu au 
arătat că s-a discutat cu conducerea școlii și se are în vedere încheierea de către școala din 
comună a unui contract de dezinfecție cu o firmă autorizată care să poată asigura în mod 
profesional derularea operațiunilor de dezinfecție, având și o garanție din partea firmei că 
lucrările se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  
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 17.08.2020. Drept pentru care 
s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


