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          Încheiat azi 21.12.2020, 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. 182 / 15.12.2020 . 
    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 11 consilieri locali 
în funcție. 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 și 
doamnele Iuga Irina respectiv Duță Georgeta Carmen, ambele având funcția de inspector , 
Compartiment Taxe și Impozite Financiar Contabil.  
     Nefiind obiecții, Președintele de ședință dă citire ordinii de zi a ședinței de consiliu local, 
respectiv: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  23.11.2020;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii noiembrie  
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  ; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului burselor  pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021 la nivelul comunei Provița de 
Sus  

4. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unui bun proprietate publică a 
comunei Provița de Sus  prin încheierea Contractului de comodat între Consiliul Local 
Provița de Sus și C.A.R.P. Câmpina   

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

6. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în 
comuna Provița de Sus    

7. Proiect de hotărâre  privind acordarea unor facilități fiscale  
8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 

comunei Provița de Sus pe anul 2020. 
9. Diverse . 

  Se supune la vot ordinea 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 
ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de  23.11.2020“ . Nefiind 
obiecții, dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de  23.11.2020 care este aprobat cu 11 
voturi pentru. 
      Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
drepturilor băneşti aferente lunii noiembrie  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 privitoare la proiectul prezentat, dl. 
președinte de ședință supune spre aprobare ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 
drepturilor băneşti aferente lunii noiembrie  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“ 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 modificarea 
cuantumului burselor  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-
2021 la nivelul comunei Provița de Sus “.  Secretarul General al UAT arată că de la ultima 
ședință când s-a aprobat cuantumul burselor pentru elevii din comuna Provița de Sus a apărut o 
modificare legislativă ce a stabilit ca plafon minim suma de 100lei/lună, pentru anul școlar 2020-
2021. Astfel, având în vedere faptul că prin hotărârea anterioară s-a stabilit o valoare mai mică 
decât cea prevăzutâ în noua lege, pentru aceste motive se impune adoptarea unui nou proiect de 
hotărâre prin care să fie modificat cuantumul burselor și respectarea prevederilor legale actuale . 
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  darea în folosință 
gratuită a unui bun proprietate publică a comunei Provița de Sus  prin încheierea Contractului de 
comodat între Consiliul Local Provița de Sus și C.A.R.P. Câmpina“. Secretarul General al 
comunei arată că locația (încăperea) ce se acordă în folosință gratuită a fost folosită și până acum 
în același scop de către CARP Câmpina, contractul de comodat a expirat iar comodatarul a făcut 
solicitare pentru încheierea unui nou contract. Conform legislației actuale se poate acorda spațiul 
în folosință gratuită având în vedere că scopul comodatarului este întrajutorarea, iar prin 
asigurarea unei punct de lucru la nivelul comunei sunt favorizați cetățenii comunei care  nu mai 
sunt nevoiți să se deplaseza din localitate pentru rezolvarea problemelor. Având în vedere că nu 
mai sunt alte propuneri, 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 cinci 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 
IV, anul 2020”. D-na. Duță Carmen Georgeta arată că trimestrial se aprobă contul de execuție al 
Bugetului local al comunei , motiv pentru care a fost propus spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 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 șase de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus” . D-na. Iuga Irina 
prezintă proiectul de hotărâre arătând că procentul de majorare este de 3,8% , conform 
prevederilor legale. Domnul Voiculescu solicită lămuriri cu privire la procentul de majorare , 
întrebând dacă este posibilă majorarea cu un procent mai mare (10%) a impozitului. D-na Iuga 
arată că procentul de majorare este cel legal și există posibilitatea să ajungem în situația ca 
mărind taxele , oamenii fiind cu mijloace de subzistență reduse și situația economică precară , să 
crească numărul celor care nu plătesc/nu mai pot să plătească taxele locale datorate. Domnul 
consilier Voiculescu solicită lămuriri cu privire la posibilitatea de a introduce o taxă 
suplimentară pentru proprietățile ce se degradează. Secretarul General al UAT arată că legal se 
poate introduce o astfel de prevedere , prin hotărâre a Consiliului Local, dar dacă se va dori 
introducerea acestei taxe trebuie luat în calcul că multe proprietăți locuite sunt într-o stare 
precară, datorită faptului că cetățenii ce locuiesc în ele nu au o situație materială ce le poate 
permite realizarea unor investiții, sau situația juridică a imobilelor nu permite stabilirea 
persoanelor ce răspund pentru situația descrisă de domnul consilier, iar din punct de vedere legal 
nu pot fi făcute discriminări(unora să le impui o taxă penalizatoare iar altora nu)pentru că orice 
discriminare va duce la atacarea în instanță și implicit la desființarea hotărârii.  Având în vedere 
că nu mai sunt alte propuneri, 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 șapte de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre  privind acordarea unor 
facilități fiscale ”. D-na. Iuga Irina arată că avem un contribuabil (La Lupul Alb SRL) cu o sumă 
mare de plată la taxe și impozite, sumă formată din debite restante și accesorii. Conform 
prevederilor legale dacă contribuabilul achită debitele restante poate fi scutit de accesorii dacă 



face cerere până la data de 15.12.2020 și se aprobă scutirea de către Consiliul Local. 
Contribuabilul a achitat debitele restante, a făcut solicitare în termenul legal, motiv pentru care a 
fost înaintat spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 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 opt de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării 
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020”. D-na. Duță 
Carmen Georgeta prezintă proiectul de hotărâre și arată că am primit o nouă sumă de bani dar și 
solicitare de rectificare a sumelor de la Școala Gimnazială ,,Mitropolit Pimen Georgescu” în 
vederea plății burselor aprobate, motiv pentru care se impune adoptarea unei hotărâri a 
Consiliului Local prin care să se aprobe noua rectificare. 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 nouă de pe ordinea de zi ,,Diverse”  
   La punctul diverse Secretarul General al comunei prezintă domnilor consilieri locali adresa nr. 
3995/2799/2018/10.11.2020 transmisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi 
Prahova, înregistrată sub nr. 7230/14.12.2020 la Primăria comunei Provița de Sus, în care se 
arată că s-a prelungit termenul până la care se vor realiza măsurile stabilite de curte, până la data 
de 31.03.2021. Domnii consilieri au luat act de Decizia curții și se trece la următorul punct și se 
înscrie la cuvânt domnul consilier Marin Lucian-Marian care arată că sunt mai multe lămpi 
defecte (nu luminează) Domnul Primar solicit să i se transmit zonele afectate urmând ca 
dumnelui să cumpere becurile necesare și să remedieze situațiile semnalate. 
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 21.12.2020. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


