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PROCES VERBAL 
 

 
          Încheiat azi  21.09.2021 cu ocazia afișării la avizierul Primăriei a invitației 
de participare la ședința ordinară a Consiliului  Local al comunei Provița de Sus 
din data de 23.09.2021 cu următorul proiect al ordinei de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Provița de Sus, din data de  31.08.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente 
lunii iunie  2021, 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 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 
2021-2022; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  
aferenți obiectivului de investiții “Consolidare şi modernizare DS 2344, 
Şchiopota ” comuna Provița de Sus, județul Prahova ;  

5. Proiect de hotărâre privind   actualizarea sumei necesare  asigurării finanțării de la 
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul 
de stat pentru  obiectivul de investiție “Consolidare şi modernizare DS 2344 , 
Şchiopota ” comuna Provița de Sus, județul Prahova ; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărarii nr. 23 din 22.04.2021 pentru 
aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii 
ale unităţilor de cult în anul 2021; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli al comunei  Provița de Sus pe anul 2021și estimări pe anii 2022-2024; 

8. Diverse . 
 

Secretar General Delegat al Comunei Provița de Sus, 
Ionescu Mădălina 
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