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Proces verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Gura Teghii din data de 30.12.2021 

 

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

188/23.12.2021 cu următoarea ordine de zi :  

 

1. Depunere Jurământ de către noi consilieri locali, conform validării Judecătoriei Pătârlagele din 
data de 27.12.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 

, inițiator Micleru Gheorghe – primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Progamului Anual de Achiziții Publice pentru 

anul 2022, inițiator Micleru Gheorghe , primar.  
4. Probleme curente.  

 

 Au fost prezenți în sală prezență toți consilierii.  

 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 .  

Ia cuvântul dl. secretar general Doroican Daniel care prezintă Incheierea din data de 16.12.2021 

pronunțată de Judecătoria Pătârlagele în dosarul 2507/277/2021 privind validarea membrilor supleanți 

pentru funcția de consilieri locali.  

Invită pe fiecare nou consilier validat, în ordinea stabilită, în fața mesei special amenajată pentru 

depunerea jurământului, pe care se află Constituția României și Biblia. Înmănează fiecăruia textul 

jurământului în câte două exemplare, care după depunerea dosarului îl semnează și  înmânează un 

exemplar dlui. secretar general .  

Dl. secretar general aduce la cunoștință că prin Ordinul Prefectului conform art. 112 din Godul 

administrativ numărul de consilieri este de 13 membrii.  
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Președintele de ședință prezintă cel de al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea 

reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023.   

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  

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

actualizării Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2022.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate. 

 

 Probleme curente :  

 Se înscriu la cuvânt dl. consilieri:  Mănăilescu Adrian , Petriceanu Vasile ; Bogzoiu Constantin și 

Baroian Filică.  

- Dl. consilier Mănăilescu Adrian propune să se balastreze DS-urile din satul Nemertea.  

- Dl. primar răspunde că are în vedere în perioada imediat următoare .  

- Dl. consilier Petricesnu Vasile  propune să se balastreze și str. Bisericii din satul Furtunești 

- Intervine dsoara. consilier Roman Ana Maria care aduce la cunoștință că platforma drumului 

se strică din cauza pompelor lăsate să curgă în timpul nopții și întreabă dacă sunt montate 

apometre în zonele cu astfel de probleme .  

- Dl. primar răspunde că se va ocupa personalul de la Compartimentul de utilități publice 

pentru montarea în totalitate a apometrelor. 

- Dl. consilier  Bogzoiu Constantin  întreabă dacă s-au făcut demersuri pentru asigurarea unui 

medic de familie? 

- Dl. primar răspunde că momentan nu se poate face nimic până la soluționarea dosarului din 

instanță și aduce la cunoștiință faptul că au fost făcute reclamații de către cetățeni și la 

Instituția Prefectului .  

- În încheiere dl. consilier Baroian Filică le urează noilor consilieri un mandat bun, lung  si de 

bun augur . 

Se supune la vot și  votează în unanimitate .  

 

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

am încheiat prezentul prioces verbal .  

 Președinte de ședință,      Secretar general,  

              ICHIM GHEORGHE                    DOROICAN DANIEL   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


