ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 25.02.2021, 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. 50 / 18.02.2021 .
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, dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei și
doamna Ionescu Mădălina consilier achiziții publice.
Primarul comunei arată că de la data emiterii dispoziției și a transmiterii materialului de ședință,
având în vedere necesitatea alegerii viceprimarului comunei și discuțiile purtate cu consilierii
locali , propune modificarea ordinii de zi și introducerea unui nou punct pe ordinea de zi ,
respectiv ,,Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus”, arătând
că materialul de ședință pentru acest proiect a fost redactat chiar înainte de ședința de consiliu
programată astăzi și a fost pus la dispoziția comisiilor de îndată pentru a primi avizul consultativ.
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, modificată , respectiv:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de
Sus, din data de 27.01.2021;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind
modul de stabilire a salariilor de bază.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus pentru anul
școlar 2021-2022.
4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020”
a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiții ,, Construire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului, comuna Proviţa
de Sus, judeţul Prahova ”.
6. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Provița de Sus .
7. 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 27.01.2021 “ . 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 27.01.2021care este aprobat cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind modificarea HCL
Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind modul de stabilire a salariilor de bază “.
Secretarul General al UAT arată că de la data adoptării HCL nr.2/25.01.2018 până în prezent au
apărut modificări în legislație, respectiv Secretarul este acum Secretar General al UAT, a apărut
funcția de consilier achiziții publice și mai sunt situații de corectat la vechea hotărâre , respectiv
includerea la categoria funcții publice de execuție:

- pe lângă funcția de inspector și a funcțiilor de consilier , consilier juridic și expert(întrucât apar
în legislație și în statul de funcții dar nu avem echivalare în hotărârea de salarizare),
- pe lângă funcția de referent și a funcției de polițist local (care nu apare în hotărârea de
salarizare),
- iar la funcțiile de șofer și guard este necesar să se corecteze gradația IA și I cu gradația I și II,
(întrucât gradația IA nu apare în legea 153/2017 ci doar gradația I și II) și se va proceda la
diferențiere funcție de studii: gradația I(M - studii medii), gradația II (G - studii generale).
Nu mai sunt alte întrebări, motiv pentru care dl. președinte de ședință supune spre aprobare
,,Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind modul
de stabilire a salariilor de bază“ 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 organizarea rețelei
școlare în comuna Provița de Sus pentru anul școlar 2021-2022“. Secretarul General al UAT
arată că anual Consiliul Local are obligația de a aproba planul de organizare a rețelei școlare din
comuna Provița de Sus, iar față de anul școlar anterior nu sunt modificări, în comună funcționând
Școala Gimnazială Mitropolit ,,Pimen Georgescu” și două grădinițe (Provița de Sus și Izvoru).
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință 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 punerea la
dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea
noilor investiții aferente acestuia “. Secretarul General al comunei arată că a fost transmisă o
adresă din partea UIP prin care se solicită modificarea unei hotărâri a consiliului local , adoptată
anterior, modificare necesară pentru depunerea documentației privind demararea proiectului de
apă și apă uzată la nivelul comunei. Având în vedere că hotărârea trebuie modificată conform
cerințelor UIP(unității de implementare a proiectului) și depusă în cel mai scurt timp în vederea
demarării procedurilor de implementare , a fost depus spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre. Având în vedere că nu sunt obiecții sau întrebări suplimentare, dl. președinte de ședință
Irimioiu Marius-Ion 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 actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire pod peste pârâul
Provița, punct Valea Sultanului, comuna Proviţa de Sus, judeţul Prahova ”.
D-na. Ionescu Mădălina prezintă proiectul de hotărâre arătând că podul peste pârâul Provița a
fost finalizat, există o diferență față de suma aprobată pentru derularea proiectului și se impune
actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea finalizării proiectului mai sus menționat.
Nefiind obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Irimioiu Marius-Ion supune
spre aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și două voturi împotrivă.
Domnii consilieri Mândăianu Ion Mirel și Groșescu Teodor-Iulian au votat împotrivă .
Se trece la punctul șase de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind alegerea
Viceprimarului comunei Provița de Sus” . Secretarul General al UAT explică procedura ce se va
urma, pentru a fi ales viceprimarul comunei. Astfel se va alege o comisie de numărare a
voturilor, compusă din președinte, secretar și un membru. În acest sens se fac propuneri.
Domnul Burlacu Ciprian propune ca Președinte pe domnul Bucurei Florin care este ales
Președinte al comisiei cu 11 voturi pentru.
Domnul Irimioiu Marius Ion propune ca Secretar al comisiei pe doamna Bucur Irina Corina care
este aleasă Secretar al comisiei cu 11 voturi pentru.
Domnul Burlacu Ciprian propune ca membru al comisiei pe domnul Goran Constantin Răzvan
care este ales Membru al comisiei cu 11 voturi pentru .
După alegerea comisiei de numărare a voturilor urmează propunerea consilierilor locali pentru
funcția de Viceprimar al comunei Provița de Sus.

Domnul Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan propune pentru funcția de Viceprimar al
comunei Provița de Sus pe domnul Marin Lucian-Marian.
Domnul consilier Groșescu Teodor-Iulian propune pentru funcția de Viceprimar pe domnul
consilier Burlacu Ciprian .
Având în vedere că nu mai sunt alte propuneri se ia o pauză în timpul căreia Secretarul General
al UAT redactează buletinele de vot cu numele candidaților și le ștampilează cu ștampila
Consiliului Local, pentru validare.
Ședința se reia, Secretarul General al UAT împarte câte un buletin de vot fiecărui consilier local,
explică procedura de desfășurare a votului, prezintă urma de strângere a voturilor , toți consilierii
locali constată că urna este goală după care este amplasată pe masă în fața comisiei de numărare
a voturilor. După ce fiecare consilier local a completat buletinul de vot și l-a împăturit, acesta a
fost introdus în urnă , în fața comisiei de numărare a voturilor . După terminarea operațiunii de
votare, Comisia a scos voturile din urnă, le-a verificat și numărat de față cu toți consilierii locali,
a completat procesul verbal de numărare a voturilor și a concluzionat că domnul consilier Marin
Lucian-Marian a obținut un număr de 8 voturi pentru, domnul consilier Burlacu Ciprian a
obținut un vot pentru, iar două voturi au fost nule.
Astfel se constată că domnul consilier Marin Lucian-Marian a fost ales Viceprimarul comunei
Provița de Sus cu 8 voturi pentru .
Se trece la punctul șapte de pe ordinea de zi ,, Diverse”
La punctul diverse se înscrie la cuvânt domnul consilier Irimioiu Marius-Ion care întreabă
dacă se poate interveni la cimitir, în sensul de a reface gardul împrejmuitor. Domnul Primar arată
că nu se poate interveni direct întrucât cimitirul nu este al Primăriei ci este în proprietatea și
administrarea bisericii, dar se va discuta cu preotul paroh în vederea găsirii unei soluții în acest
sens . La cuvânt se înscrie domnul consilier Bucurei Florin care întreabă dacă se va reface și
podețul de la Natalița, din zona afectată de alunecările de teren. Domnul Primar arată că este
prevăzut și acest podeț în proiectul de refacere a zonei afectate de alunecările de teren.
La cuvânt se înscrie și domnul consilier Groșescu Teodor-Iulian care solicită o intervenție la
sociatatea de transport în comun în vederea suplimentării curselor pentru zilele de sâmbătă și
duminecă , între orele 18,30 și 19,30. Domnul Primar Movileanu arată că va purta o discuție cu
administratorul societății de transport , în vederea modificării orarului , pentru o mai bună
acoperire a orarului curselor de transport în comun, spre binele cetățenilor comunei.
Având în vedere că nu mai sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt, președintele de ședință,
domnul Irimioiu Marius-Ion, declară închisă ședința ordinară din data de 25.02.2021. Drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință.
Președinte de ședință ,
Irimioiu Marius-Ion

Secretar General al UAT,
jr. Goagă Gabriel

