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                                                            PROCES – VERBAL 
 
          Încheiat azi 23.11.2020, 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. 149 / 16.11.2020 . 
         Dl. Goagă Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultând că la lucrările ședinței participă un număr de 11 consilieri locali din care 8 consilieri 
locali în funcție și 3 consilieri locali supleanți validați de instanță. 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 .  
        Are loc deschiderea ședinței ordinare a Consiliului Local și având în vedere că este prima 
ședință a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, după validarea consilierilor locali 
supleanți de către instanță, în baza art. 119 alin. (6) din OUG Nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ , Secretarul General al comunei Provița de Sus învită domnii consilieri locali 
supleanți , în ordine alfabetică la pupitru pentru depunerea jurământului . După depunerea 
jurământului de către consilierii locali supleanți validați de către instanță, aceștia semnează 
formularul ce cuprinde jurământul depus , în două exemplare din care un exemplar se înmânează 
consilierului local ce a depus jurământul și un exemplar se depune de către Secretarul General al 
comunei la dosarul de constituire al Consiliului Local al comunei Provița de Sus. Toți cei trei 
consilieri locali odată cu depunerea jurământului intră în drepturile legale de membru al 
Consiliului Local al comunei Provița de Sus, consiliul local este în funcție și are toți membrii 
validați și în funcție, deci se impune includerea noilor membri în comisiile de specialitate. Pentru 
o echitabilă distribuire , având în vedere că sunt trei comisii și sunt trei consilieri locali ce fac 
parte din alte partide decât cel majoritar fiecare comisie include un membru de la un partid diferit 
de cel majoritar. După distibuirea pe comisii a consilierilor locali ședința se suspendă pe 
perioadă de 1 oră , timp în care are loc ședința pe comisii, emiterea avizelor de către comisii 
pentru proiectele de hotărâri și după primirea avizelor de la comisiile de specialitate se emite 
avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Provița de Sus . Se reia ședința de consiliu  
și domnul Voiculescu Ion-Florin, Președintele de ședință, dă citire proiectului ordinei de zi 
cuprinse în dispoziția de convocare a ședinței ordinare  a Consiliului Local Provița de Sus :   

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  10.11.2020;  

2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ; 

3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna 
Provița de Sus necesar pentru aprobarea actualizării Statutului Asociației și desemnarea 
organelor de conducere (Consiliul Director și Președinte) în cadrul A.G.A. a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova “ 

4. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna 
Provița de Sus necesar pentru aprobarea actualizării Statutului Asociației și desemnarea 
organelor de conducere (Consiliul Director și Președinte) în cadrul Adunării Generale a 
Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul 
Apei - Prahova “  

5. Proiect de hotărâre  privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus 
6. Diverse . 



Domnul Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, arată că are semnale de la domnii consilieri 
locali că aceștia nu sunt încă pregătiți să desemneze viceprimarul comunei, iar Secretarul 
General al comunei arată că proiectul de hotărâre privind desemnarea viceprimarului a fost 
introdus pe ordinea de zi întrucât prin adresa nr. 18957/II/B/4 din 16.11.2020, Instutuția 
Prefectului solicită comunicarea numelui primarului și a viceprimarului pentru emiterea 
ordinului privind constituirea comisiilor locale de fond funciar. Având în vedere termenul scurt 
de la completarea Consiliului Local și faptul că nu au avut posibilitatea de a discuta și a cădea de 
acord asupra celei mai bune alegeri pentru comună, Președintele de ședință propune modificarea 
ordinii de zi a ședinței de consiliu local supune la vot amânarea discutării proiectului de hotărâre 
privind alegerea viceprimarului pentru o dată ulterioară și în unanimitate , cu 11 voturi pentru se 
aprobă modificarea ordinii de zi în sensul scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre 
privind alegerea viceprimarului și stabilește discutarea acestuia la o dată ulterioară.   
        Nefiind obiecții , Președintele de ședință dă citire ordinii de zi modificate a ședinței de 
consiliu local, respectiv: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  10.11.2020;  

2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ; 

3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna 
Provița de Sus necesar pentru aprobarea actualizării Statutului Asociației și desemnarea 
organelor de conducere (Consiliul Director și Președinte) în cadrul A.G.A. a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova “ 

4. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna 
Provița de Sus necesar pentru aprobarea actualizării Statutului Asociației și desemnarea 
organelor de conducere (Consiliul Director și Președinte) în cadrul Adunării Generale a 
Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul 
Apei - Prahova “  

5. Diverse . 
  Se supune la vot noua ordine de zi a ședinței de consiliu local care este aprobată cu 11 voturi 
pentru . 
      Se trece la punctul unu de pe ordinea de zi ,, Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de  10.11.2020“ . Nefiind 
obiecții, dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesului verbal al şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de  10.11.2020 care este aprobat cu 8 
voturi pentru și 3 abțineri. S-au abținut domnii consilieri Groșescu, Mândăianu și Marin care nu 
au participat la ședința anterioară. 
      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 cei trei  
consilierii care nu au mai făcut parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Provița de Sus  au optat pentru una dintre comisii, funcție de pregătirea acestora și s-a 
făcut o reașezare a membrilor comisiilor de specialitate astfel încât fiecare consilier local să facă 
parte dintr-o comisie . 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 11 voturi pentru , nici unul contra, nici o abținere.  
 Se  trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  acordarea unui 
mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus necesar pentru aprobarea 
actualizării Statutului Asociației și desemnarea organelor de conducere (Consiliul Director și 
Președinte) în cadrul A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor - Prahova “.  Secretarul General al UAT arată că în urma desfășurării 



alegerilor locale au fost desemnate noi persoane la conducerea Consiliul Județean cât și în cadrul 
primăriilor ce fac parte din cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară (atât pentru apă cât și 
pentru deșeuri). Astfel se impune acordarea unui mandat primarului localității (sau reconfirmarea 
mandatului în cazul rămânerii pe post a aceleiași persoane) pentru a reprezenta uat-ul în cadrul 
asociației , pentru luarea deciziei de modificare a statutului și desemnarea organelor de 
conducere. Aceeași situație este valabilă în cazul ambelor asociații din cadrul cărora comuna 
Provița de Sus face parte (ADI Deșeuri și ADI Apă) 
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 patru de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  acordarea unui 
mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus necesar pentru aprobarea 
actualizării Statutului Asociației și desemnarea organelor de conducere (Consiliul Director și 
Președinte) în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova “. Situația a fost prezentată anterior de 
Secretarul General al comunei, nu mai sunt alte propuneri, obiecții sau întrebări suplimentare , 
motiv pentru care dl. președinte de ședință Voiculescu Ion-Florin supune spre aprobare proiectul 
de hotărâre, proiect  ce este aprobat cu 11 voturi pentru.  
    Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,,Diverse”  
    La punctul diverse Secretarul General al comunei prezintă domnilor consilieri locali adresa 
SOMAȚIE transmisă de domnul Vicențiu Filip prin e-mail în data de 23.11.2020 și înregistrată 
sub nr. 6473/23.11.2020 la primăria comunei Provița de Sus, arată că în baza art.22 din 
Ordonanța 43/1997 administrarea drumurilor de interes local se asigură de către consiliile locale 
pe raza administrativ-teritorială a acestora și solicită formularea unui punct de vedere din partea 
Consiliului Local privind adresa mai sus amintită . Domnii consilieri solicită mai multe detalii 
privitor la zona în care este situat drumul, tipul drumului, etc. Domnul Primar arată că drumul în 
discuție este situat în zona Valea Sultanului și este un drum de pământ  ce ar trebui reparat așa 
cum sunt majoritatea drumurilor de pământ din localitate. După primirea detaliilor domnii 
consilieri înțeleg unde este situat drumul, arată că din ce știu dumnealor era în trecut un drum de 
exploatare a terenurilor situate în zonă și concluzionează că se va încerca realizarea unui 
program de reparații și modernizări pentru toate drumurile din localitate , funcție de sumele 
disponibile la Bugetul local de anul viitor. De asemenea domnii consilieri locali sunt de acord cu 
invitarea domnului Vicențiu Filip la lucrările Consiliului Local, atunci când se va discuta 
proiectul de modernizare a drumului la care domnul face referire . 
  La punctul diverse se înscrie la cuvânt domnul consilier Burlacu Ciprian care arată că din 
informațiile deținute de dumnealui cei care au un număr mare de câini în zona locuințelor din 
Plaiu, dețin și un teren într-o zonă fară case și solicită intervenția primăriei pentru mutarea 
câinilor în acea zonă . Secretarul General al comunei arată că nu avem temei legal pentru a 
solicita acest lucru dar se va încerca găsirea unor soluții prin solicitarea sprijinului autorităților 
competente din domeniul protecției mediului. 
Tot la punctul diverse doamna consilier Bucur Irina solicită informații despre numărul de cazuri 
covid din localitatea noastră și dacă se prefigurează luarea unor noi măsuri în acest sens. Domnul 
Primar arată că o parte dintre cei aflați în izolare sau bolnavi vor ieși din perioada de carantină, 
iar numărul nu este mare încât să se impună luarea unor noi măsuri restrictive. 
Domnul consilier Marin Lucian Marian propune desfășurarea activității de curățare a vegetației 
de pe marginea drumului pentru eficientizarea operațiunilor de dezăpezire , în data de 28 
noiembrie (sâmbătă) după amiază. Domnul Mândăianu propune tăierea vegetației și în zona 
Gorănești(la Postelnicu) întrucât vor fi afectate liniile de tensiune dacă va ninge și nu se va 
interveni pentru tăierea crengilor ce sunt în raza liniilor electrice . Domnul Primar arată că avem 
10.000 de lei prevăzuți în bugetul comunei pentru angajarea unei firme care să curățe sub liniile 
electrice dar nu poate asigura toată comuna deci este indicat să se intervină prin muncă voluntară 
a consilierilor și a cetățenilor din comună în locurile mai ușor accesibil și firma să fie angajată 



pentru locurile mai greu accesibile . Toți consilierii sunt de acord ca sâmbătă să participe la 
acțiune, dacă nu va ploua .   
Având în vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, 
domnul Voiculescu Ion-Florin, declară închisă ședința ordinară din data de 23.11.2020. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


