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Proces verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Gura Teghii din data de 31.01.2022 

 

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

4/21.01.2022 cu următoarea ordine de zi :  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune a categoriilor de lucrări de 
interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 le vor presta 

lunar  , inițiator Micleru Gheorghe – primar. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Gura 

Teghii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să 
voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociației, inițiator Micleru Gheorghe , 
primar.  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Gura 
Teghii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să 
voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești în Asociației, inițiator Micleru Gheorghe , 
primar.  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Gura 
Teghii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să 
voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în Asociației, inițiator Micleru Gheorghe , 

primar.  

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator Micleru Gheorghe 
, primar.  

6. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 
desfășurată în semestrul II al anului 2021. 

 

 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.   
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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 Planului 

de acțiune a categoriilor de lucrări de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile 

Legii nr. 416/2001 le vor presta lunar 

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  

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

unui mandat special reprezentantului UAT Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din 

Asociație 

Se supune la vot și se votează în unanimitate. 

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

unui mandat special reprezentantului UAT Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești  în 

Asociație.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate 

Președintele de ședință prezintă cel de al patruea proiect de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului UAT Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa   în 

Asociație.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate. 

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

președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.  

Dl. consilier Marcu Mihai propune pe dna. consilier Roșcoiu Petruța .  

Nefiind alte propuneri se supune la vot și se votează în unanimitate.  

Secretarul general prezintă raportul privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2021. 

 

 



 Probleme curente :  

 Se înscriu la cuvânt dl. consilieri:  Mănăilescu Adrian și Băcneanu Constantin.  

- 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.  

- Dl. consilier Băcneanu Constantin   propune să îi fie repartizat un sector și să fie 

făcută publică repartizarea consilierilor în teritoriu.  

- Dl. primar răspunde că repartizarea a fost făcută pe sectoare și fiecare consilier are 

datoria de a se face cunoscut în sectorul care i-a fost repartizat .  

 

 Dezbaterile fiind încheiate, președintele de ședință declară ședința închisă, drept pentru 

care am încheiat prezentul proces verbal .  

 

 

 Președinte de ședință,      Secretar general,  

              ICHIM GHEORGHE                                DOROICAN DANIEL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


