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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA IZVOARELE 

CONSILIUL LOCAL 

Proces verbal 

 

Incheiat astazi 27.02.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local, convocata prin Dispozitia 

primarului nr. 41/ 20.02.2020, la ora 17,00.  

           Sedinta este publica si se desfasoara in sala de sedinta a Primariei Comunei  Izvoarele,  in prezenta a 13 

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

Mihaiela, contabil Beznea Daniela. 

           Consilieri absenti: Rosu Cerasel, Cepoiu Florentin. 

D-nii consilieri transmit d-nei secretar avizele favorabile ale proiecteleor de hotarari inscrise pe ordinea de zi 

din partea comisiilor de specialitate. 

Se fac propuneri pentru presedinte de sedinta: 

   Presedinte de sedinta: Dobre Manuela 

Proiectul ordinii de zi: 

   1. Proiect de hotarare  privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2019 in bugetul local pe anul  2020 ,  

initiat de  primarul comunei Grigore Ioan Paul; 

    2 Proiect de hotarare privind  aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului SPAA, initiat de  primarul 

comunei  Grigore Ioan Paul ; 

    3. Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului de   Buget  Local  pentru  anul 2020,   initiat de  

primarul comunei   Grigore Ioan Paul ; 

    4. Proiect de hotarare privind decontare naveta cadre didactice pe lunile octombrie , noiembrie, decembrie 

2019  si ianuarie 2020 ,  initiat de  primarul comunei Grigore Ioan Paul ; 

   5. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  art. 5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat   public din  comuna Izvoarele, anexa  la  Caietul  de  Sarcini  aprobat  prin Hotararea  nr. 45 din  

28.11.2019,  initiat de primarul comunei dl.Grigore Ioan Paul ; 

    6. Raport  pentru  anul 2019, privind activitatea desfasurata de asistentii personali ( art.29 din HG 

268/2007)  ; 

    7. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor  consiliului local din data de  12.12.2019  si din data de 

30.01.2020  

 

D-na presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi: votat- 13 pentru.  

 

   1. Proiect de hotarare  privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2019 in bugetul local pe anul  2020 ,  

initiat de  primarul comunei Grigore Ioan Paul; 

   Dl primar are cuvantul pentru sustinerea primului proiect de hotarare: 

   Dl primar: Excedentul  anului  2019  in  suma  de  447.03 mii lei  il vom debloca  si va fi utilizat tot  ca  

sursa  de finantare  pentru  bugetul local la  -  Cap 84.02 - “Asfaltare  drumuri  de interes  local “ . 

 

Inscrieri la cuv: - nu sunt. 

   Se supun la vot proiectele – 13 pentru. 

                                                                                                                                                                                                               

  2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului SPAA, initiat de  primarul 

comunei  Grigore Ioan Paul; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare: 

Dl primar: In baza Legii 273/2006 si pentru  Serviciului Public de Alimentare cu apa al satelor Homoraciu si 

Malu- Vanat - SPAA, excedentul  anului 2019 in suma de 79.64 mii lei va fi utilizat ca sursa de finantare 

pentru sectiunea de functionare asfel : 

-45 000 –reparatii curente insemnand in primul rand sa inlocuim aductiunea la Homoriciu, pentru ca teava 

metalica ce traverseaza acum Crasna este veche si va ceda. 



2 

 

-10 000 lei achizitionat obiecte de inventar 

-24 640 pentru continuarea procedurii de licentiere a serviciului. 

Inscrieri la cuv:  

Dl Ciocea: Ma mir, a facut asa mult serviciul asta? Investitii, extinderi nu se fac? Licentiere? Ca stiam 

ca nu se poate opera de doi operatori licentiati. Cate persoane lucreaza ? 

Dl primar: Investitiile se fac de catre primarie. Piesa principala este avizul de la  DSP. Lucreaza doua 

persoane si jumatate. Trebuie acum sa iesim de pe proprietati. Ca sa putem sa facem investitii trebuie ca 

reteaua publica de apa sa fie pe domeniul public. 

D-l Dinulescu: Trebuie ceruta parerea si altor specialisti pentru ca trebuie sa adoptam cea mai buna 

solutie privitor la traseul retelei publice de apa. 

D-na Dinulescu: acum cativa ani nu aveam voie sa facem distributie de apa cu doi operatori autorizati 

in aceeasi u.a.t. Nici acum nu cred ca este voie..  

 Dl primar: Suntem in curs de licentiere si acum suntem cu un singur operator licentiat, vom functiona 

asa, cand vom obtine licenta vom renunta la unul. 

Se supune la vot proiectul nr. 2 - 13 pentru  

 

   3. Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului de   Buget  Local  pentru  anul 2020,   initiat de  

primarul comunei   Grigore Ioan Paul ;  

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare:  

Dl primar: Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu 

posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. 

     Excedentul  constituit  si inregistrat la data de 31.12.2019 este in suma 477.03 lei va fi  utilizat pentru 

Asfaltare drumuri de interes local , la  Cap. 84.02. al sectiunii de  dezvoltare,  conform anexei la proiectul de 

hotarare . 

      Potrivit legii bugetului de stat nr.5  pe anul 2020   si  L273/2006 care prevede ca bugetul local este format 

din : 

Sectiunea de dezvoltare 

Obiective de investitii: 

1.-958 500lei pentru PNDL I asfaltare strazi in Izvoarele din care : 

-903 500 de la bugetul de stat, 

-55 000 de la bugetul local 

2.-7 021 061 lei pentru finantarea PNDL II – Modernizare drumuri de interes local in com. Izvoarele din care: 

 -6 763 446 lei de la bugetul de stat  

 -257 615 lei de la bugetul local 

3.-773 192 lei pentru asfaltare strazi(cele 10) pe care le-am aprobat prin HCL 48/12.12.2019, suma fiind una 

partiala pentru realizarea obiectivului estimat undeva la 2 milioane lei. 

4.- 250 000 lei – Proiectare si executie lucrari de racordare la canalul colector a gospodariilor din satul de 

racordare a gospodariilor din satul Schiulesti (str. Norilor, cele 2 ulite de pe stanga din Cot(la Epure si Ronel), 

str. Toporasilor si Statiei (din Camp in dreapta spre garla), ulita Bucuriei(spre Parc) si din satul Izvoarele 

(DN1- Balanesti – Tabara si Ulita Rozelor). 

5.- 50 000 lei pentru achizitionat si montat centrale termice pentru dispensarele Izvoarele si Malu vanat. 

6.-50 000 lei pentru intocmire DATC si PTE pod rutier peste raul Teleajen, sat Cernesti. 

7.-70 000 lei pentru continuare proiect „Renovare Scoala Izvoarele si construire sala de sport, pe fonduri 

europene: POR 2014-2020 Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale” 

8.-50 000 lei pentru intocmire PIEE (obligatoriu cf. Legii) si consultanta pentru obtinere fonduri europene 

Scoala Homoriciu. 

Finantarea ceruta este pe POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1B – „Cresterea 

eficientei energetice” 

Buget 2020 

Total Venituri SF si SD = 8 488 660 lei. 

 

Sectiunea de functionare: 
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Cap. 51 – administratie : 2 174 100 lei. 

Cap. 54 – fond de rezerva 5 000 lei. 

Cap. 61 – Politie comunitara 381 000 lei. 

Cap. 65 – Invatamant 610 380  -48 000 transport cadre didactice 

                                                  -490 510 celtuieli materiale 

                                                  -31 870 CES 

                                                  -40 000 burse   

Cap. 66 – Sanatate -142 000 –pentru finantare dispensar Schiulesti 

Cap.67 – Cultura -677 600 -25 000 ziua comunei 

                                            -10 000 cadouri Craciun 

                                            -607 100 transfer Centrul Cultural 

                                            -33 000 biserici 

           -2 500 echipa fotbal Homoriciu   

Cap.68 – asistenta sociala 2 528 400 pentru asistenti personali si indemnizatie 

Cap.70 – tractor, iluminat 281 800 lei 

Cap.74 – protectia mediului 10 000 (pentru ridicari topo statii) 

Cap.84 – drumuri 599 600 lei – reparatie DC 20, punte Danesti, pietruire, Buldo – salarii, mororina, piese 

schimb. 

        Conform celor de mai sus , propun  spre  aporbare  Consiliului  Local al Comunei Izvoarele, bugetul 

local de venituri şi cheltuieli  al comunei Izvoarele  pe anul 2020 , precum  si  bugetele serviciilor publice si   
instituţiilor publice  subordonate Consiliului Local al Comunei Izvoarele. 
 

Inscrieri la cuv:  

D-na Ariciu: As vrea sa va anunt ca comuna noastra prezinta interes pentru Uniunea Europeana, SUA si altii. 

Astazi o echipa de filamre din America ne-a cautat sa filmeze la noi, la podul Crasna CFR. Putem si noi sa 

asflatam cele doua strazi care ajunge acolo, pentru ca ei nu pot ajunge lesne cu masinile. 

Dl Dinulescu: Strada Trache, desi este circulata de toti cei din Cernesti, nu este prinsa pentru asfaltare. 

Dl primar: va veni betonata.  

Dl Dinulescu: pentru politia locala ati alocat o suma de 20000. Ce inseamna? ca nu au tinute. 

Dl primar: inseamna cota de carburant, tinute au. 

Dl Dinulescu: pentru invatamnat: ar trebui investit la toalete nu mai este apa. Nu este apa calda in scoli? 

Dl primar: este apa calda la Izvoarele. Pentru scoala din Homoriciu am prins bani pentru reparatii toalete. La 

scoala de la Izvoarele nu avem voie sa mai facem nimic, deoarce avem proiectul depus pe POR Axa 10, care a 

primit deja eligibilitate, care inseamna construire sala de sport, toalete, schimbat tamplaria la toata scoala, 

anvelopare scoala, mobilier si aparatura IT , absolut tot. 

Dl Dinulescu: pentru virusuri nu este sapun si alte materiale pentru dezinfectie. 

Dl primar: la scoala am dat atat cat au cerut. 

Dl Dinulescu: pentru alte investitii? 

Dl primar: am prins bani pentru centru de la Schiulesti. Noi il reabilitam, dar nu avem voie sa facem dotari, de 

ex. Scaunul stomatologului sau patul medicului, etc. Ei trebuie sa vina cu dotarea. Am intrebat la inspectorii 

de la curtea de conturi si ei asa mi-au spus. 

Dl Dinulescu: la podul de la Danesti nu se poate face un parteneriat? 

Dl primar: am vorbit cu primarii de la Drajna si Cerasu si o sa treaca si ei in buget sume de bani pentru 

reparatie.Noi punem 100 mii si ei cate 50 mii. 

Dl Dinulescu: asfaltare drumuri pe Homoriciu, dar nu trebuie venit si cu canalizare? 

Dl primar: este mai mult decat creionata canalizarea pe Homoriciu, pe DN stanga drepta, Crasna si strazile pe 

care le putem face, ca sunt si strazi unde nu putem sa facem canalizare, de ex. pe partea cu CFR-ul. Din mai se 

vorbeste ca s-ar deschide alte programe de dezvoltare pe infrastructura mare si atunci vom face si noi. 

Dl Dinulescu: Si DN 21 – Crasna?  Ca nu se mai poate circula. 

Dl primar: Vreau sa fac canalizare, asfaltare, multe. Pe urmatorul PNDL. 

D-na Dinulescu: Eu am facut un proiect pentru podul de la Cernesti. Intrebati-o pe Laura. Ea stie despre ce 

este vorba. La DC 21 va rog sa va ganditi si la o extindere electrica pentru ca este in intravilan si se va investi. 
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Si as fi vrut ca dl director al Centrului Cultural care are si piata in administrare sa o puna in functiune, haideti 

sa redeschidem piata ca se strang ceva bani la buget si oamenii au nevoie de piata. Si as fi vrut sa stiu daca s-a 

tinut seama si de lampile cu acumulatori pentru ca erau foarte bune. 

Dl primar: am pus lampi cu led. 

D-na Dinulescu: si zona comerciala de la Schiulesti, am vazut ca s-a transformat in islaz. Este pacat, pentru ca 

se poate dezolta turismul. Acesta este viitorul comunei. Trebuie facut lobby si oamenii au sa vina. Nu s-a mai 

continuat nici cu festivalul traditiilor. 

Dl primar: am vrut sa deschidem piata, dar nu a mai venit nimeni. 

Dl Ciocea: La Danesti – e prioritate zero, ca sunt amarati. La Schiulesti la preluarea apelor de la scoala trebuia 

continuat, ca se umple drumul cand ploua. Nu face fata canalul. 

Dl primar: am urmarit si innainte iesea in drum pana la zidul scolii. 

Dl Ciocea: La reparatii DC la ce se refera? 

Dl primar: De la tarifa pana la intrare in Schiulesti, zona pe care nu este intervenit. 

Dl Miclea: Cheltuieli de personal la politie comunitara 355 si la invatamant 48 mii? 

Dl primar: pana anul trecut aveam sume foarte mari la invatamant, dar acum au trecut la inspectorat, noi am 

prins doar naveta cadrelor didactice. 

Dl Miclea: se intretin acum mai usor caminele? De ce sunt transferiri? 

Dl primar: functioneaza si pe autofinantare. 

 

 Se supune la vot proiectul nr. 3 - 13 pentru . 

 

    4. Proiect de hotarare privind decontare naveta cadre didactice pe lunile octombrie , noiembrie, decembrie 

2019  si ianuarie 2020 ,  initiat de  primarul comunei Grigore Ioan Paul ; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare:  

Prin adresele  nr. 1778, 1779, 1780 si 1781  din  19.02.2020  inaintate de   Scoala  Gimnaziala “Traian 

Savulescu” Izvoarele ,   se solicita apobarea  decontarii  cheltuielilor de deplasare ale personalului  didactic  

pentru lunile oct – dec.2019 si ian.2020,  conform  Hotararilor  Consiliului de Administratie  nr.  56, 57,58 si 

59  din 11.02.2020. 

             Solicitarea are la baza ,  prevederile  art. 105 alin.2) lit.”f”  din Legea Educatiei nationale  nr. 1/2011, 

cu modificarile si completarile ulterioare  , art. 1 si art.2 din Instructiunile nr. 2/2011 privind decontarea 

navetei cadrelor didactice, aprobate de MECTS, si ale Hotararii Guvernului nr.569 / 2015 pentru aprobarea 

Normelor  metodologice privind decontarea cheltuielilor  pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor 

didactice si a personalului auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat ; 

             Ca urmare celor de mai sus,  am intiat   si va supun aprobarii proiectul de hotarare privind aprobarea 

decontarii  cheltuielilor pentru naveta cadrelor daidactice , pe lunile oct.-dec.2019  si ian. 2020. 

Inscrieri la cuvant: - nu sunt. 

Se supune la vot proiectul nr. 4 - 13 pentru . 

 

   5. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  art. 5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat   public din  comuna Izvoarele, anexa  la  Caietul  de  Sarcini  aprobat  prin Hotararea  nr. 45 din  

28.11.2019,  initiat de primarul comunei dl.Grigore Ioan Paul ; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare:  

 

Dl primar: Având în vedere prevederile legale privind organizarea serviciilor publice, inclusiv a serviciului de 

iluminat public pe raza comunei, ținând seama și de  adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 513.038 din 7 decembrie 2017, prin care se atrage atenția asupra 
obligației legale de a organiza și a desfășura activitățile legate de serviciului de iluminat public la nivelul 
comunei în conformitate cu prevederile legale,  

      Tinand seama de faptul că până în prezent întreținerea sistemului de iluminat public se face doar prin 
contracte periodice de prestari servicii/ întreținere/ mentenanta sau de achiziție corpuri și lămpi de iluminat, 
situatie care trebuie sa inceteze ca urmare notei de indrumare efectuate de ANRSC –Agentia teritoriala Sud 
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Muntenia Ploiesti , se impune demararea procedurilor de aprobare a modului de gestionare a sistemului de 

iluminat public.  

     Având în vedere și prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii, precum și cele ale HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea 
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
      In anul 2019 s-a  elaborat  si aprobat prin HCL 45 / 2019 , Studiul de oportunitate, s-a hotarat  delegarea 

serviciului, s-a stabilit procedura de atribuire a contractului de concesiune și s-a elaborat modelul 

Contractului-cadru cu operatorul serviciului cu o durata de 5 ani.                       

      Pentru ca,  nu avem finalizata procedura prevazuta de Ordinul ANRSC/ANRE nr. 93/ 2007 , respectiv 

incheiat si semnat Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei pentru 

realizarea serviciului de iluminat public, va propun sa aprobati  modificarea  termenului de atribuire a 

contractului de delegare  de la 5 ani - la 1 an, astfel incat in aceasta perioada, operatorul, sa  poata depune 

documentatia pentru licentiere la ANRSC, iar noi sa reusim sa semnam contractul de mai sus cu SC Electrica 

SA. 

     Inscrieri la cuvant: - nu sunt. 

Se supune la vot proiectul nr. 5 - 13 pentru . 

  

    6. Raport  pentru  anul 2019, privind activitatea desfasurata de asistentii personali ( art.29 din HG 

268/2007)   - trebuie adus la cunostinta Consiliului local. 

    7. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor  consiliului local din data de  12.12.2019  si din data de 

30.01.2020 . 

Obiectiuni – nu sunt  

Se supun la vot: 

1.  12.12.2019 -13 pentru 

2. 30.01.2020 – 13 pentru. 

   

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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