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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA IZVOARELE 

CONSILIUL LOCAL 

Proces verbal 

 

Incheiat astazi 30.01.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local, convocata prin Dispozitia 

primarului nr. 11/ 23.01.2020, la ora 17,00.  

           Sedinta este publica si se desfasoara in sala de sedinta a Primariei Comunei  Izvoarele,  in prezenta a 11 

consilieri locali, a dl primar  Grigore Ioan Paul, d-nei secretar Diaconu Florica, d-nei consilier juridic Dibos 

Mihaiela. 

           Consilieri invoiti: Dinuelscu Alexandru, Dinulescu Margareta, Rosu Cerasel, Ciomag Emanoil- intarzie 

10 min. 

D-nii consilieri transmit d-nei secretar avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Se fac propuneri pentru presedinte de sedinta: 

D-na Ariciu o propune pe D-na Dobre. 

D-na Radulescu il propune pe Dl Miclea. 

Se supune la vot propunerea D- nei Ariciu: unanimitate prezenta – D-na Dobre este presedinte de sedinta 

pentru urmatoarele trei luni. 

     Presedinte de sedinta: Dobre Manuela 

Proiectul ordinii de zi: 

    1. Proiect de hotarare  privind aprobarea retelei de scolarizare a unitatilor de invatamant din comuna 

Izvoarele, pentru anul scolar 2020 - 2021,  initiat de  primarul comunei Grigore Ioan Paul; 

    2 Proiect de hotarare privind privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul  
2020,   initiat de  primarul comunei  Grigore Ioan Paul; 

    3. Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea nr. 34  adoptata in 26.09.2019,  initiat de  

primarul comunei   Grigore Ioan Paul ; 

    4. Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea nr. 34 adoptata in 26.09.2019 ,  initiat de  

primarul comunei Grigore Ioan Paul ; 

   5. Proiect  de  hotarare  privind stabilirea salariilor de  baza  pentru functionarii publici si personalul 

contractual din aparatul de specialitate al primarului - initiat de primarul comunei dl.Grigore Ioan Paul ; 

    6. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea 

vehiculelor de  pe raza comunei Izvoarele, care nu se supun inmatricularii- initiat de primarul comunei 

Grigore Ioan Paul; 

    7. Decizia Curtii ce Conturi nr. 47/20.12.2019, inaintata cu adresa nr. 4380/4057/20.12.2019 ; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi: votat- 11 pentru.  

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea retelei de scolarizare a unitatilor de invatamant din comuna 

Izvoarele, pentru anul scolar 2020 - 2021,  initiat de  primarul comunei Grigore Ioan Paul; 

   Dl primar are cuvantul pentru sustinerea primului proiect de hotarare: 

   Dl primar:   Avand in vedere  Legea educatiei , Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare 

pentru invatamantul preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul M.E.N.  nr.5090 din 30.08.2019, precum si 

prevederile codului administrativ, consiliul local are obligatia aprobarii retelei de scolarizare. la nivel de 

localitate avem 5 scoli si 4 gradinite, SCOALA TRAIAN SAVULESCU IZVOARELE, are personalitate 

juridica, SCOALA GIMNAZIALĂ  SAT  HOMORICIU, SCOALA GIMNAZIALĂ SAT MALU VANAT, 

SCOALA  PRIMARA  SAT  CERNESTI,  SCOALA GIMNAZIALĂ SAT SCHIULESTI, GRADINITA CU  

PROGRAM  NORMAL      “ ACADEMIA PRICHINDEILOR” IZVOARELE , GRADINITA CU 

PROGRAM NORMAL “ DISNEY” HOMORICIU , GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 

“LICURICI “ SCHIULESTI , GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “ VESELIEI “ MALU-VINAT . 

Dl Miclea: Daca nu aprobam ce se intampla?de ce nu s-a aprobat la inceputul anului scolar si venim acum cu 

proiectul? 

Dl primar: este vorba de anul scolar 2020-2021. 



2 

 

Se supune la vot proiectul nr.1 -11 pentru  

A sosit Dl Manole. 

  2.   Proiect de hotarare privind privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul  
2020,   initiat de  primarul comunei  Grigore Ioan Paul; 

 Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare: 

Dl primar:    Conform aliniat 3 art.28 din HG nr. 50 / ianuarie 2011 , care aproba Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile la zi   consiliu 

local aproba anual planul de actiuni sau lucrari de interes local.  

In baza acestei aprobari  trebuie sa intocmim  planul lunar de actiuni   pentru repartizarea  orelor  de munca 

ale beneficiarilor  de ajutor social . 

Pentru plata acestora  noi   si trebuie sa  inaintam  lunar   planul de actiune   si pontajul  persoanelor care  sunt 

in plata  .  

Potrivit Situatiei Centralizatoare  intocmite pentru  luna ianuarie 2020  avem   in plata ___  de dosare , cu un 

numar de ____  de persoane  din care apte de munca  ___ .  

 Actiunile si lucrarile propuse in planul  anexat, sunt cele pe care desfasuram in mod curent cu acesti oameni,  

sunt  deja prea multe actiuni ,  raportat la nr. de  persoane  apte de munca , si  se refera la lucrari de igienizare  

si intretinere domeniu public, lucrari de gospodarire specifice zonei  si  terenurilor pe care le avem in 

intretinere.  

Am avut in vedere si  lucrari   care  ne sunt  impuse prin  Hotarari ale Consiliului Local , cum  ar fi toaletarea  

pomilor  care  pericliteaza  circulatia  pe drumurile publice , unde alaturi de firme specializate   si echipate 

corespunzator ne ajutam cu acesti oameni  la  incarcarea  in tractor , taierea si  depozitarea  crengilor .  

 Deasemeni am avut in vedere  orele de curatenie  a localitatilor  dupa  targurile si sarbatorile locale cand  

trebuie sa  actionam imediat  .  

Inscrieri la cuv: - nu sunt. 

Se supune la vot proiectul nr. 2 - 12 pentru  

    3. Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea nr. 34  adoptata in 26.09.2019,  initiat de  

primarul comunei   Grigore Ioan Paul ; 

    4. Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea nr. 34 adoptata in 26.09.2019 ,  initiat de  

primarul comunei Grigore Ioan Paul ; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectelor de hotarare: proiectele de hotarari sunt asemanatoare, este 

vorba de inchirierea pe o perioada de 49 ani, au depus proiect pentru fonduri europene nerambursabile iar 

consultantul a trimis adresa pentu modificarea perioadei care era de 20 ani pe hotararile 34, respectiv 35 

pentru punctaj mare. Singura diferenta este ca o hotarare este pentru Bogiri Construct – 2 ha si alta pentru 

Bogiri TOUR – 1 ha. 

Ambele hotarari au fost analizate, s-au incheiat contractele in notariat, dar o sa revenim asupra lor prin acte 

aditionale. 

Inscrieri la cuv: nu sunt. 

Se supun la vot proiectele – 11 pentru, o abtinete – Miclea Lucian. 

 

  5. Proiect  de  hotarare  privind stabilirea salariilor de  baza  pentru functionarii publici si personalul 

contractual din aparatul de specialitate al primarului - initiat de primarul comunei dl.Grigore Ioan Paul; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare. 

Dl primar: Potrivit prevederilor art. 11 alin 1, salariile de baza ale functionarilor publici si ale personalului 

contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul propriu al primarilor, consiliilor 

locale si judetene, precum si din institutiile si serviciile publice de interes local/judetean din sobordinea 

acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. 

Cu mentiunea ca acestea raman neschimbate la nivelul lui 2018, doar cu modificarile pentru transele privind 

vechimea in munca. 

Indemnizatia alesilor, unde exista coeficient a fost inghetata la nivelul lui 2019, conf prevederilor legale. 

Inscrieri la cuv: 

Dl Ciocea: Salariile sunt mari, sunt salarii foarte bune, pentru banii astia trebuie sa faceti mult mai mult, fata 

de domeniul privat sunteti foarte sus. La mine muncesc strungarii si nu stiu cum sa-i raspalatesc. 
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Nu cred eu ca toti de aici lucreaza, este forte stufos acum statul, prea multi, innainte nu era asa, multa politie 

locala si se fura din padure pe capete. 

Dl Miclea: alin 4 din art.38 ce supne? 

Dl Cornea: Am o obiectie la persoanele de la handicap pentru ca o sa votez si pe Dumitrescu Filofteia si ea a 

murit in ianuarie. 

D-na sectretara: datele sunt de la sfarsitul anului 2019, normal ca vor fi actualizate. 

Se supune la vot : 12 pentru. 

 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea 

vehiculelor de  pe raza comunei Izvoarele, care nu se supun inmatricularii- initiat de primarul comunei 

Grigore Ioan Paul; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare. 

Dl primar: Având în vedere  adresa nr. 119596/03.10.2019  difuzata in teritoriu de Institutia Prefectului  si  

adresa nr. 3908225/ 20.11.2019,  prin care, MDRAP - Directia regim permise de conducere si inmatriculare a 

vehiculelor - Prahova  prin care se avizeaza forma modificata a Regulamentului  privind procedura pentru 

inregistrarea, evidenta  si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, pe raza UAT 

Izvoarele. Am avut un regulament, dar s-a modificat cand s-au intamplat accidentele . 

Inscrieri la cuv: 

Dl Ciocea: Si carutele se inmatriculeaza? 

Dl primar: Da, carutele se inregistreaza. Primesc amenzi daca nu sunt inregistrate si sunt prinsi. 

Se supune la vot : 12 pentru. 

 

7. Decizia Curtii ce Conturi nr. 47/20.12.2019, inaintata cu adresa nr. 4380/4057/20.12.2019 ; 

Dl primar: am avut control de ca Curtea de conturi la sfartiul anului trecut. Suntem obligati sa va aducem la 

cunostinta Decizia curtii. 

Dl Ciocea: Acum scrie mai putin fata de alti ani. 

 

8.Diverse . 

Dl Radutu: astazi in Cernesti a avut loc un eveniment neplacut. Un locuitor a fost gasit dimineata decedat 

langa punte. 

Avem nevoie de un acces mai viabil. Sunt maracini mari si este nevoie si de un bec. 

Dati-ne materiale , noi ne implicam si cei de la 416 sa curete locul de maracini. Poate daca nu erau maracinii, 

cineva care trecea pe acolo il observa pe om. Am inteles ca i se facuse rau. 

   
D-na  presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.  

 

Presedinte de sedinta, 

Dobre Manuela,                    

             

    

 

Sectretar  general u.a.t., 

Jr. Diaconu Florica, 
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