
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
GURA TEGHII 
30.01.2020 
 

PROCES VERBAL 
 
 

Incheiat astazi , 30.01.2020, cu ocazia  desfasurarii  sedintei ordinare a 
Consiliului Local Gura Teghii, convocat in conformitate cu Dispozitia primarului 
nr.7/ 23.01.2020 , emisa de primarul comunei  Gura Teghii, Bacneanu Gheorghe. 
       La şedinţă au participat  consilierii  consiliului local, d-l Bacneanu 
Gheorghe,primar  Palaloga Ligia ,secretar cu delegatie .  
           Şedinţa este legal constituită  întrucât la şedinţă participă  un număr de 12 
consilieri din totalul de 13 consilieri in functie . 
          D-l Banu Emil , presedintele de sedinta da cuvantul d-lui Bacneanu  
Gheorghe,primarul comunei pentru a  prezenta  ordinea de zi . 
          Prezinta urmatoarea ordine de zi : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al 
comunei Gura Teghii si inscrierea in cartea funciara a unor suprafete de teren -  
initiator de proiect d-l Bacneanu Gheorghe, primar; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii: “Modernizarea DC 173 
Gura Teghii-Varlaam 5,7 Km,com.GuraTeghii, judetul Buzau “,  finantat prin 
PNDL I-  initiator de proiect d-l Bacneanu Gheorghe, primar; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii :  “Reabilitarea 
(Modernizarea )sistemului de alimentare cu apa 
(captare,aductiune,tratare,inmagazinare,distributie)in comuna Gura Teghii  
locatiile Izvorul Boului ,Valea Tainitei si Paltinis”  finantat prin PNDL II-  initiator 
de proiect d-l Bacneanu Gheorghe, primar; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii tarifelor pentru colectarea 
si transportul gunoiului menajer din comuna Gura Teghii, conform notei de 
fundamentare comunicate de operatorul S.C. Romprest Energy  SRL Bucuresti-  
initiator de proiect  d- l Cristea Constantin , viceprimar ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de achizitii publice al 
comunei Gura Teghii pentru anul 2020 -  initiator de proiect d-l Bacneanu 
Gheorghe, primar; 



6. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de 
interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin 
persoanele apte de munca ,au obligatia de a le presta lunar la solicitarea 
primarului-  initiator d-l Cristea Constantin, viceprimar ; 

7. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Gura 
Teghii,pentru anul scolar 2020-2021-  initiator de proiect d-l Bacneanu 
Gheorghe,primar; 
    8.Proiect de hotarare privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul 
de carburant  pe  anul 2020 , necesar  functinarii autoturismului si autoutilitarei  
din proprietatea UAT comuna Gura Teghii-  initiator de   proiect d-l Bacneanu 
Gheorghe,primar. 

9 Probleme curente. 
          Supusa la vot ordinea de zi  este aprobata cu unanimitatea consilierilor 
prezenti . 
           D-l Banu Emil , preşedintele  de şedinţă , supune spre aprobare procesul-
verbal al sedintei anterioare dupa ce a fost expus  atentiei consilierilor locali pentru 
care nu s-au constatat obiectiuni .Este aprobat cu unanimitatea consilierilor 
prezenti la sedinta . 
Presedintele de sedinta da cuvantul  d-lui   Bacneanu Gheorghe, primar , sa  
prezinte  punctul 1  al ordinii de zi :Proiect de hotarare privind aprobarea 
inventarierii in domeniul privat al comunei Gura Teghii si inscrierea in cartea 
funciara a unor suprafete de teren 
     Nu sunt inscrieri la cuvant . 
 Supus la vot este aprobat cu 10 voturi pentru ,2 abtineri (Manailescu Adrian si 
Micleru Gheorghe) .  
Se trece  la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de 
investitii: “Modernizarea DC 173 Gura Teghii-Varlaam 5,7 Km,com.GuraTeghii, 
judetul Buzau “,  finantat prin PNDL I. 
    Nu sunt inscrieri la cuvant . 
Supus la vot de catre presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitatea 
consilierilor prezenti. 
La punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici  actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii :  
“Reabilitarea (Modernizarea )sistemului de alimentare cu apa 
(captare,aductiune,tratare,inmagazinare,distributie)in comuna Gura Teghii  
locatiile Izvorul Boului ,Valea Tainitei si Paltinis”  finantat prin PNDL II-   
    Nu sunt inscrieri la cuvant . 



Supus la vot de catre presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitatea 
consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea 
majorarii tarifelor pentru colectarea si transportul gunoiului menajer din comuna 
Gura Teghii, conform notei de fundamentare comunicate de operatorul S.C. 
Romprest Energy  SRL Bucuresti. 
Se fac inscrieri la cuvant cu privire la proiectul de hotarare de la punctul 4 . 
Se consemneaza urmatoarele opinii:  
-d-l Cristea Gheorghe intreaba daca am fost contactati de primaria Nehoiu  sa 
aderam si noi la serviciul lor de salubrizare sau sa ne intersam si in alte localitati  
de acest serviciu, cum ar fi benefic pentru noi. 
- d-l Leonte Viorel spune ca trebuie sa fie o clauza in contract ,  referitor la 
costurile pe care le ridica  Romprestul. 
Supus la vot este aprobat cu 9 voturi pentru ,2 abtineri (Manailescu Adrian si Banu 
Emil, ) impotriva Micleru Gheorghe.  
La punctul 5 al ordinii de zi : . Proiect de hotarare privind aprobarea planului de 
achizitii publice al comunei Gura Teghii pentru anul 2020 
     Nu sunt inscrieri la cuvant . 
Supus la vot de catre presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitatea 
consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotarare  privind aprobarea 
Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de 
prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte de munca ,au obligatia de a  presta 
lunar la solicitarea primarului.  
     Nu sunt inscrieri la cuvant . 
Supus la vot de catre presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitatea 
consilierilor prezenti. 
La punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei 
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a 
comunei Gura Teghii,pentru anul scolar 2020-2021 
   Nu sunt inscrieri la cuvant . 
Supus la vot de catre presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitatea 
consilierilor prezenti. 
La punctul  8 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind stabilirea plafonului 
maxim pentru consumul de carburant  pe  anul 2020 , necesar  functinarii 
autoturismului si autoutilitarei  din proprietatea UAT comuna Gura Teghii. 
   Nu sunt inscrieri la cuvant . 
Supus la vot de catre presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitatea 
consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul 9.Probleme curente . 



Dupa insrieri la cuvant s-au inregistrat urmatoarele opinii: 
-d-l Manailescu intreaba ce noutati avem despre masuratorile cadastrale? 
- daca pierdem finatarea pe anul 2019. 
-la Scoala Gimnaziala ,,Pamfil Georgian “ microbuzele nu au loc de 
parcare(amenajare). 
- d-l Ghinea Valeriu aduce la cunostiinta ca in Nemertea sunt 4 becuri arse. 
- d-l Grigore Sorin informeaza  ca s-a erodat  zidaria din Visani. 
- d-l Cristea Gheorghe ne intreaba daca s-a dat un raspuns la cererea d-lui Panaete 
Gheorghe in legatura cu casa pe care a construit-o pe izlaz. 
- d-l Leonte Viorel – reglarea publicului , aprinderea cu o ora mai tarziu. 
-lampa noua de la fosta primarita nu functioneaza. 
-vegetatie la Rodica Gosman, Adi Laba , raul Paltinis. 
   Intrucat problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate ,presedintele de sedinta 
declara lucrarile sedintei inchise . 
 
  Presedinte de sedinta ,                                                 Intocmit            
 
          Banu Emil                                              Secretar ,Palaloga  Ligia 
 
   

 
 
 


