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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GURA TEGHII 
Str. CARPAŢI Nr. 1 
TEL. 0238/500000/ FAX 0238/500000 
E-mail : primariagurateghii@yahoo.com 

 
 

Proces verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Gura Teghii din data de 10.02.2022 

 

 Ședința Consiliului Local Gura Teghii a fost legal constituită, prin dispoziția primarului nr. 

37/04.02.2022 cu următoarea ordine de zi :  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 , inițiator Micleru 
Gheorghe – primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului 
Public de Utilități Publice  pentru anul 2022, inițiator Micleru Gheorghe , primar.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1070 lei , sumă reprezentând cheltuilei 
de executare silită, inițiator Micleru Gheorghe , primar.  

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat cu CMI Tudor Dorina 

Mihaela, inițiator Micleru Gheorghe , primar.  
5. Proiect de hotărâre privind instaurarea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 
martie 2020, datorate bugetului local al comunei , inițiator Micleru Gheorghe , primar.  

6. Probleme curente . 

 

 Au fost prezenți în sală 12 consilierii din totalul de 13 consilieri în funcție , iar dl. consilier 

Băcneanu Gheorghe  a votat pentru toate punctele prin mijloace electronice (telefonic ).  

 Președintele de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței stabilită potrivit dispoziției 

primarului și declară ședință deschisă.   

Ordinea de zi astfel stabilită, a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate .  

La ședință a participat și dl. primar Micleru Gheorghe.  

Președintele de ședință prezintă primul  proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local pentru anul 2022 .  
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Dl. primar  aduce la cunoștință domnilor consilieri că în bugetul pentru anul 2022 a fost 

prevăzută o sumă pentru rigole pe str. Carpați, care nu a fost prevăyută în proiectul pentru 

”Asfaltare DC 76... . 

De asemenea au fost prevăzute pentru anul 2022 și sumele necesare pentru renovare 

Casa Ghica și GPN Gura Teghii.   

Dl. primar mai aduce la cunoștință domnilor consilieri că propune preluarea de la Ocolul 

Silvic Gura Teghii a unei suprafațe din terenul de la Pepinieră, pentru construirea unei săli de 

sport care poate fi folosită si de tinerii din Comuna Gura Teghii și de elevii de Școala ”Pamfil 

Georgian”. 

Dl. consilier Băcneanu Constantin spune că inițiativa este foarte bună.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  

Președintele de ședință prezintă cel de al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Utilități Publice  pentru anul 2022. 

Dl. primar spune că mai sunt de obținut niște avize pentru serviciul de salubrizare și 

urmează să se implementeze un sistem de facturare pentru a se plăti oriunde doresc cetățenii 

din comuna Gura Teghii.  

Dl. consilier Băcneanu Constantin propune ca in viitor să se colecteze gunoiul selectiv.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate. 

Președintele de ședință prezintă cel de al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea 

sumei de 1070 lei , sumă reprezentând cheltuiele de executare silită. 

Se supune la vot și se votează în unanimitate 

Președintele de ședință prezintă cel de al patrulea proiect de hotărâre privind rezilierea 

contractului de comodat cu CMI Tudor Dorina Mihaela . 

Dl. primar aduce la cunoștință domnilor consilieri că dna Tudor Dorina Mihaela a cerut 

rezilierea contractului din mai multe  motive . 

Se supune la vot și se votează în unanimitate. 

Președintele de ședință prezintă cel de al cincilea proiect de hotărâre privind instaurarea 

unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei . 
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Dl. primar reamintește faptul că in ședința anterioară s-a discutat despre inițierea unei 

astfel de proiect de hotărâre  

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  

 

 Probleme curente :  

 Se înscriu la cuvânt dl. consilieri:  Floroiu Gheorghe, Petriceanu Vasile, Mănăilescu 

Adrian,  Băcneanu Constantin, Ichim Gheorghe și Baroian Filică .  

- Dl. consilier Floroiu Gheorghe propune schimbarea orei de aprindere și stingere a 

iluminatului public și balastrarea străzii de lângă biserica din satul Păltiniș .  

- Dl consilier Petriceanu Vasile propune amplasrea unui container în zona Podul Bălan,  

satul Nemertea .  

- Dl. primar răspunde că vor fi achiziționate pubele pentru toți cetățenii comunei.  

- Dl. consilier Mănăilescu Adrian revine cu rugămintea de a se întreprinde ceva cu 

vagoanele,  despre care a  adus la cunoștință în ședintele trecute din satul Nemertea 

și mai propune balastrarea străzii ....................................... 

- Dl. consilier Băcneanu Constantin   propune să se rezolve problema cu frizeria din 

incinta GPN Gura Teghii.  

- Dl. primar răspunde că deocamdată este singura frizerie din comună și nu poate fi 

repatizat alt spațiu.  

- Dl. consilier Băcneanu Constantin   propune ca dna. să-și monteze contor separat 

pentru consumul de energie electrică și pentru consumul de alimentare cu apă. 

- Dl. consilier Ichim Gheorghe propune înlocuirea unor plăcuțe montate greșit la 

denumirea străzilor și mai propune înlocuirea a 6, 7 scânduri la puntea   Dogari.  

- Dl. primar răspunde că o să trimită personalul în teritoriu pentru remedierea celor 

semnalate . 

- Dl. consilier Baroian Filică întrabă dacă mai sunt programate intreruperi de energie 

electrică.  

- Dl. primar răspunde că nu a mai afișat orarul propus pentru că nu a fost respectat de 

cei de la Electrica. 
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 Dezbaterile fiind încheiate, președintele de ședință declară ședința închisă, drept pentru 

care am încheiat prezentul proces verbal .  

 

 

 Președinte de ședință,      Secretar general,  

              ROȘCOIU PETRUȚA                                 DOROICAN DANIEL   
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