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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 31.03.2022 

 

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

48/28.03.2022 cu următoarea ordine de zi :  

 

1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Gura Teghii 
a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gura Teghii , 
inițiator Micleru Gheorghe – primar. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariului de bază pentru personalul 
contractual, muncitor necalificat, din cadru SPUP din subordinea consiliului local Gura 

Teghii, inițiator Micleru Gheorghe , primar.  
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul 

public sau privat al comunei Gura Teghii,  inițiator Micleru Gheorghe , primar.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiții și a indicatorilor tehnico-

economici pentru ”Lucrări de reparație prag protecție, punctul Coticiu , comuna Gura 

Teghii, județul Buzău, în  suma de 50.726,74 lei (inclusiv TVA) ,  inițiator Micleru 
Gheorghe , primar.  

5. Probleme curente.  

 

 Au fost prezenți în sală 11 consilierii din totalul de 13 consilieri în funcție , iar domnul 

consilier Baroian Filică (din motive de sănătate) 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 .  
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La ședință a participat și dl. primar Micleru Gheorghe.  

Președintele de ședință prezintă primul  proiect de hotărâre privind nominalizarea de 

către consiliul local al comunei Gura Teghii a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 

evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Gura Teghii . 

Dl. consilier Bogzoiu propune pe dl. consilier Mănăilescu Adrian.  

Dl. consilier Mănăilescu Adrian propune la rândul său pe dl. consilier Băcneanu 

Constantin. 

Dl. consilier Petriceanu Sorin îl propune și dânsul pe dl . consilier Mănăilescu Adrian .  

Se supun la vot cele două nominalizări și se aprobă în unanimitate. 

Președintele de ședință prezintă al doilea  proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului 

salariului de bază pentru personalul contractual, muncitor necalificat, din cadru SPUP din 

subordinea consiliului local Gura Teghii. 

Dl primar ia cuvântul și prezintă faptul că salariile angajațiilor din cadrul SPUP sunt foarte 

mici .  

Dl. consilier Mănăilescu Adrian aduce la cunoștință faptul că în viitorul imediat apropiat , 

personalul din cadrul SPUP nu poate fi transmis la cursuri de calificare.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  

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

prețului de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunei Gura Teghii . 

Dl. consilier Mănăilescu Adrian propune sprijinirea fermierilor ;  

Dl.  consilier Petriceanu Sorin propune o întâlnire cu toți fermierii pentru dezbaterea 

problemelor pe care le întâmpină aceștia.  

Dl. consilier Mănăilescu Adrian propune suma de 70 lei;  

Dl. consilier Băcneanu Constantin propune suma de 80 lei.  

Dl. consilier Floroiu Gheorghe propune suma de 100 lei.  

Dl. consilier Marcu Mihai este de aord cu propunerea dl. consilier Floroiu Gheorghe de 

100 lei. 

Se supune la vot și se votează în unanimitate suma de 100 lei. 
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Se supune la vot și se votează în unanimitate 

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

valorii de investiții și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Lucrări de reparație prag 

protecție, punctul Coticiu , comuna Gura Teghii, județul Buzău, în  suma de 50.726,74 lei 

(inclusiv TVA) Se supune la vot și se votează în unanimitate. 

Dl primar ia cuvântul și aduce la cunoștință faptul că lucrarea de reparație prag de 

protecție se face pentru protejarea inițială a lucrării de reparație făcută în punctul Coticiu (Valea 

Păltinișului),  realizată în  urma inundației produsă în iunie 2021.  

 Probleme curente :  

 Se înscriu la cuvânt dl. consilieri: Mănăilescu Adrian, Floroiu Gheorghe, Ichim Gheorghe, 

dl. Băcneanu Constantin , dl.  Petriceanu Sorin și dl. Petriceanu Vasile. 

- Dl. consilier Mănăilescu Adrian mulțumește că în sfârșit s-au ridicat baracile din zona 

Tainița.  

- Dl. consilier Floroiu Gheorghe propune stabilirea unor puncte pentru montarea unor 

hidranți exteriori și balastarea și curățenia străzii de lângă Biserica Păltiniș.  

- Tot dl Floroiu Gheorghe întreabă dacă se mai organizează serbarea folclorică ”Pe 

urme de baladă”? 

Dl. primar răspunde că are în vedere oraganizarea serbării folclorice , dar că nu s-au 

stabilit  

încă toate detaliile tehnice și organizatorice, iar cu privire la curățenia străzii de lângă biserică 

reamintește că este de datoria consilierului de zonă să aducă la cunoștința preotului și 

dascălului de la Parohia Păltiniș să păstreze curățenia în incinata și pe lângă parohie. 

 Dl. consilier Ichim Gheorghe propune înlocuirea unor scănduri rupte de la puntea 

pietonală din Bâsca Colți , și sprijinirea cu buldoexcavatorului din dotarea primăriei pentru 

refacerea pagubei produsă de inundația din decembrie 2021 în zona Olteanu Ion.  

- Dl. consilier Petriceanu Sorin propune marcarea mai vizibilă a zonei avariate a 

drumului DJ 203 K in zona Tainița.  
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- Dl. Băcneanu Constantin având în vedere experienta dobândită în cele 4 mandate 

încheiate,   vine cu rugămintea de a primi mai din timp materialele de ședință pentru 

a putea fi studiate mai pe îndelete.  

 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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