
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 
 
                                                            PROCES – VERBAL 
 
          Încheiat azi 27.01.2021, 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. 03 / 20.01.2021 . 
    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, având funcția de inspector , Compartiment Taxe și Impozite Financiar 
Contabil și Ionescu Mădălina consilier achiziții publice.  
Secretarul General al UAT arată că de la data emiterii dispoziției și a transmiterii materialului de 
ședință a fost solicitat discutarea unui nou proiect de hotărâre privitor la derularea proiectului de 
dotare cu dispozitive IT a școlii din localitate , motiv pentru care a fost transmis material de 
ședință suplimentar, iar Primarul localității solicită includerea pe ordinea de zi a noului proiect.    
     Nefiind obiecții, Președintele de ședință  supune la vot modificarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare, prin includerea pe ordinea de zi a noului proiect de hotărâre și supune la vot . 
Modificarea ordinii de zi, prin includerea noului proiect de hotărâre, este aprobată cu votul a 11 
consilieri locali  din 11 consilieri prezenți și în funcție  și se 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  21.12.2020;  

2. Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință . 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 

2021 conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare . 
4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei 
Provița de Sus . 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Provița de Sus nr.55/21.12.2020 - privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus .  

6. Proiect de hotărâre privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, 
sporurilor, indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la 
nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul ,, Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv 
tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice din învățământul 
preuniversitar, Comuna Provița de Sus, județul Prahova 

8. 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 procesul verbal al şedinţei ordinare 
a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, din data de  21.12.2020“ . 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  21.12.2020 care este aprobat cu 11 voturi pentru. 
      Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind numirea 
Președintelui de Ședință “. Domnul consilier Burlacu Ciprian propune  Președinte de ședință 
pentru perioada următoare, de trei luni, pe domnul consilier Irimioiu Marius-Ion. Nu au mai fost 



alte propuneri motiv pentru care dl. președinte de ședință supune spre aprobare ,,Proiectul de 
hotărâre privind  numirea domnului Irimioiu Marius-Ion președinte de ședință pentru perioada 
februarie-aprilie 2021 “ 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 aprobarea planului 
de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 conform Legii nr.416/2001, cu modificările și 
completările ulterioare “.  Secretarul General al UAT arată că anual Consiliul Local are obligația 
de a aproba un plan ce trebuie să cuprindă acțiunile și lucrările de interes local ce vor fi executate 
de către beneficiarii Legii 416/2001 . 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  desemnarea a doi 
consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al Comunei Provița de Sus “. Secretarul General al comunei 
arată că anual activitatea sa trebuie evaluată de către o comisie format din 3 membri, respectiv 
Primarul comunei și doi consilieri locali ce au cunoscut activitatea desfășurată de secretarul 
general al comunei pe parcursul perioadei de desfășurare a activității . În acest sens domnul 
consilier Voiculescu Ion-Florin propune ca membru al comisiei pe doamna consilier Bucur Irina-
Corina, iar doamna consilier Bucur Irina-Corina propune pe domnul consilier Burlacu Ciprian. 
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, doamna Bucur Irina-Corina și domnul Burlacu Ciprian , ambii având funcția de 
consilier local al Consiliului Local al comunei Provița de Sus, fiind desemnați membrii în 
comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
comunei Provița de Sus.  
    Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL 
Provița de Sus nr.55/21.12.2020 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2021, în comuna Provița de Sus ”. D-na. Iuga Irina prezintă proiectul de hotărâre arătând că după 
aprobarea taxelor și impozitelor la nivelul comunei Provița de Sus prin hotărârea din decembrie 
2020, au apărut modificări privitor la impozitul pentru auto peste 12,5tone și la impozitul pentru 
clădirile mixte (locuință și firmă), iar conform prevederilor legale este necesar să rectificăm 
hotărârea adoptată anterior. Domnul Voiculescu solicită lămuriri cu privire la modul de calcul al 
impozitului pentru clădirile mixte, iar d-na Iuga arată că funcție de suprafața ocupată de 
firmă/locuință, în baza declarației proprietarului se va face calculul de la caz la caz și se va stabili 
cuantumul impozitului datorat de către contribuabil . 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 plafonarea salariilor 
de bază, indemnizațiilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate 
publică și cele asimilate acestora la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Provița de Sus, în anul 2021” . Secretarul General al UAT arată că legislația adoptată prevede 
plafonarea salariilor, sporurilor, indemnizațiilor,etc pentru administrația publică și având în 
vedere că pentru administrația publică locală Consiliul Local este cel care stabilește salariile și 
toate drepturile ce se plătesc , este necesar a se stabili de către forul local acest lucru prin 
hotărâre a acestuia. 
Având în vedere că nu sunt 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 aprobarea bugetului 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Achiziția de echipamente din domeniul 
tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității 
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Provița de Sus, județul Prahova”. D-na. 



Ionescu Mădălina arată că Primăria comunei Provița de Sus a demarat un proiect prin care 
intenționează achiziționarea unui număr de 116 tablete, table interactive, 17 laptopuri, 3 
proiectoare, camere web, etc pentru modernizarea ciclului educațional în cadrul școlii generale 
din comună. Proiectul are o valoare totală de 385.749,86 mii lei din care 17.501,77 lei trebuie 
suportați de la bugetul comunei, motiv pentru care a fost înaintat spre aprobare prezentul proiect 
de hotărâre. Doamna consilier Bucur Irina-Corina întreabă cine va fi proprietarul aparaturii 
achiziționate prin proiect. Doamna Ionescu Mădălina arată că proprietarul va fi comuna , 
materialele vor fi predate școlii pe bază de proces verbal , apoi către părinții elevilor . Se are în 
vedere și încheierea unei asigurări pentru a acoperi situațiile de deteriorare a acestora. Domnul 
consilier Mândăianu Ion Mirel întreabă ce programe se vor instala pe tabletele distribuite 
elevilor. Doamna Ionescu arată că vor fi incluse programele necesare desfășurării învățământului 
on-line. 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 ,,Diverse”  
   La punctul diverse se înscrie la cuvânt domnul consilier Mândăianu Ion Mirel care arată că la 
cimitirul din satul Provița de Sus se strâng multe gunoaie și întreabă dacă se poate interveni din 
partea primăriei. Domnul Primar arată că lucrurile cad în sarcina Parohiei, iar Primăria nu se 
poate implica în mod direct .Tot domnul consilier solicită informații privind stadiul proiectului 
de apă-canal. Domnul Primar arată că proiectul se află în derulare, dar nu Primăria este titularul 
proiectului. Primăria așteaptă demararea lucrărilor de către firmele ce se ocupă de proiect, tot 
ceea ce a depins de Primărie fiind indeplinit. La cuvânt se înscrie și domnul consilier Groșescu 
Teodor-Iulian care solicită demararea unor lucrări de modernizare la parcul din fața primăriei, 
montarea de camera de supraveghere și asigurarea unor lucrări de întreținere la clădirea Primăriei 
(acoperiș). Domnul Primar arată că la parcul din fața primăriei au mai fost executate lucrări de 
reparații/întreținere , se are în vedere montarea unor noi camera de supraveghere, funcție de banii 
ce vor fi disponibili și se va avea în vedere și demararea unor lucrări de întreținere la clădirea 
Primăriei.  
Domnul Primar Movileanu arată că sunt mai multe solicitări pentru concesionarea de terenuri și 
pe parcurs ce se vor identifica terenurile disponibile și procedurile vor fi indeplinite se va 
prezenta Consiliului Local spre aprobare . 
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 27.01.2021. Drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.  
 

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


