
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI 
GURA TEGHII  
27.03.2020     
 
 
 
                                            PROCES –VERBAL 
 
 
           Încheiat astăzi,27.03.2020 ,cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a 
Consiliului local Gura Teghii, convocat în conformitate cu Dispoziţia nr.66 /           
20.03.2020 , emisă de primarul comunei Gura Teghii, d-l Bacneanu Gheorghe. 
 Avand in vedere masurile impuse de situatia de urgenta  s-a infiintat la 
nivelul consiliului local un grup pe WhatsApp – grup de comunicare din care fac 
parte cei 13 consilieri,secretarul general al comunei si primarul comunei . 
 Mapele cu materialele sedintei au fost  inmanate consilierilor locali, 
primarului comunei ,astfel incat la 24.03.2020  s-a confirmat aceasta si au inceput 
dezbaterile cu privire la proiectele de pe ordinea de zi in grupul de comunicare CL 
GURA TEGHII . 
 Ordinea de zi este urmatoarea : 
 1.Proiect de hotarare privind  incetarea unui contract de prestari servicii ,   
initiator proiect d-l Cristea Constantin,viceprimar. 

2.Proiect de hotarare privind  acordarea  cu titlu gratuit a unui spatiu  liber 
pentru functionarea SPUP Gura Teghii , initiator de proiect d-l Cristea 
Constantin, viceprimar. 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii contractului   pentru 
spatiul acordat SC MIN BIO VET SRL , necesar desfasurarii  de activitati 
sanitar-veterinare in comuna Gura  Teghii,initiator de proiect d-l Bacneanu 
Gheorghe,primar . 
 4.Proiect de hotarare  privind  stabilirea  unor masuri  privind pasunatul in 
comuna Gura Teghii in anul 2020 ,initiator de proiect d-l Cristea Constantin, 
viceprimar. 

  5.Proiect de hotarare privind aprobarea transferului dreptului de concesiune  
pentru un teren concesionat ,initiator de proiect  d-l Bacneanu Gheorghe,primar.  
  6. Probleme curente. 
 Incepand  cu data de 25.03.2020,consilierii locali au informat in grupul de 
comunicare CL GURA TEGHII,optiunea de vot ,astfel ,s-au inregistrat 
urmatoarele  optiuni: 
 Au votat da pentru  toate proiectele de hotarare  un numar de 12 
consilieri,pentru proiectul de hotarare de la punctul 2 d-l Micleru Gheorghe a votat  
impotriva si d-l Banu Emil . 
 De precizat ca domnii : Ungureanu Niculae  si Floroiu Gheorghe ,consilieri, 
s-au prezentat la ora 18,00 la sala de sedinta  si a comunicat secretarului general al 
comunei ca voteaza cu da pentru toate proiectele de hotarare . 
 S-au consemnat urmatoarele propuneri pentru punctul 6 Probleme curente : 



 1.- d-l Micleru Gheorghe, propune  sa  se doneze   urmatoarea indemnizatie 
pentru  achizitionarea de hrana si medicamente celor nevoiasi . 
 Pentru aceasta propunere  nu s- au consemnat opinii din partea celorlalti 
consilieri locali . 
 -d-l Micleru Gheorghe informeaza ca in plina epidemie a virusului COVID 
19 ,  angajatii SPUP Gura Teghii au mers prin comuna  la casele oamenilor  pentru 
a incasa banii pentru apa si sa puna apometre . 
 Raspuns : primarul comunei d-l Bacneanu Gheorghe ,precizeaza ca angajatii 
SPUP au facut un lucru normal in scopul asigurarii continuitatii serviciului. 
 2.- d-l Manailescu Adrian, face propunerea  ca primaria si consiliul local 
prin orice mijloace sa achizitioneze  cate 2 masti  de protectie de familie; plata 
acestora sa se faca din indemnizatia de consilier daca din alte surse nu exista 
fonduri . 
  Nu s-au exprimat pareri fata de propunerile d-lui Manailescu Adrian. 
 Raspuns : d-l Bacneanu Gheorghe,primar ,nu sunt prevederi pentru plata 
mastilor din bugetul local,furnizori sunt,poate in privat .  
 3. – d-l Leonte Viorel ,sesizeaza ca iluminatul public se aprinde prea 
devreme ; 
 4.-d-l Ghinea Adrian,informeaza  pe d-l Manilescu Adrian ca a cumparat 
piatra si a pus pe ulite acolo unde a fost nevoie in satul Nemertea . 
 5.-d-l Manilescu Adrian ,apreciaza gestul dar era treaba primariei . 
 Intrucat dezbaterile s-au incheiat lucrarile se considera incheiate . 
  
         Presedinte de sedinta ,                                          Intocmit 
 
          Floroiu Gheorghe                                    Secretar general  ,Palaloga  Ligia 


