
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA IZVOARELE 
CONSILIUL LOCAL 

Proces verbal 
 

Incheiat astazi 21.02.20174, in sedinta de indata a Consiliului Local , ora 16, prin Disp. 
primarului nr. 72/ 21.02.2017, sedinta este publica si se desfasoara la Primaria com. 
Izvoarele in prezenta a 14 consilieri locali, Dlui primar Grigore Ioan Paul, secretar Diaconu 
Florica, jurist Dibos Mihaiela. 

 
Invoiti: Dl Devesel Catalin Mihail. 
Se fac propuneri pentru urmantoarele trei luni de presedinte de sedinta: 
Dl  Dafina  il propune pe Dl Miclea .  
Se voteaza in unanimitate prezenta (14 pentru) 
 
Dl presedinte de sedinta  da citire ordinii de zi propusa si o supune spre aprobare,  

Proiectul ordinii de zi este urmatorul : 
 1. Proiect  de hotarare privind  accesarii Programului national de Dezvoltare locala si intocmirea studiului de 

fezabilitate pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna Izvoarele, judetul Prahova” – 

initiator primar, 

2.  Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 

Scoala Gimnaziala “Traian Savulescu” Izvoarele. 

Proiectul ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi pentru. 

1. Proiect  de hotarare privind  accesarii Programului national de Dezvoltare locala si intocmirea studiului de 

fezabilitate pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna Izvoarele,  judetul Prahova” – 

initiator primar. 

Dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru sustinerea proiectului. 
Dl primar: - conf. Expunere de motive. 
Ca sa putem accesa fonduri PNDR au fost niste conditii, sa ne incadram in limita a 8 km de 
strazi asfaltate si sa le identificam pe cele mai lungi, asa ca am luat strazile in ordine 
descrescatoare. 
Inscrieri la cuv: 
Dl Ciocea: OG 28 se refera la asfaltare strazile astea racaite, doar unde se sapa? Strazile cot 
si celelalte din Schiulesti care nu sunt prinse in OG 28 unde vor fi prinse? 
Dl Primar: Restul strazilor o sa fie prinse din bugetul local. Daca vom reusi sa accesam acest 
proiect, ce strazi care sunt mai scurte o sa le asfaltam incepand cu anul viitor din bugetul 
local. 
Dl Miclea: Acest proiect este o incercare de solicitare de accesare de fonduri. O sa vedem 
daca o sa primim asa cum a spus si Dl primar, dar e datoria noastra sa incercam. 
D-na Dinulescu: Il felicit pe dl primar pentru ca se straduieste sa atraga fonduri pentru 
asfaltare si ma bucur ca a prins strazi din satul Izvoarele. 
Dl Ciomag: Asfaltul pe OG 28 vine doar unde a sapat Luca? Sau vine si unde nu este sapat, 
deoarece unde este conducta pe Schiulesti cu probleme, ar trebui mai intai schimbata 
conducta de apa si apoi asfaltare. 
Dl primar: vom schimba in acest an conducta de apa in Schiulesti, dar am prins si Gaftoiestii 
si strada Politiei, pentru ca iarna sunt probleme tot timpul in aceste zone.  
D-na Ariciu: Vreau sa intreb de asfaltarea strazilor in panta unde nu intra canalizare daca se 
poate face ceva. 



Dl primar: Daca vom reusi sa asfaltam ce ne-am propus anul acesta, vom veni la anul si din 
bugetul local vom asfalta in continuare. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare: unanimitate prezenta. 
 
2.  Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 

Scoala Gimnaziala “Traian Savulescu” Izvoarele. 

Dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru sustinerea proiectului. 
Dl primar: Este vorba despre luna decembrie 2016. In conformitate cu art.2 din instructiunile 
MECTS nr.2 din 17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice si a art.105 alin 2 
lit „f” din legea educatiei  nationale nr.1/2011 , lunar consiliul de administratie al scolii supune 

spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care 

solicita cheltuieli de deplasare. 
................................................................................ 

Art.1 din instructiunile MECTS nr.2 din 17.02.2011: 
„Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre 

autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala 

pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara activitatea 

cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei 

publice locale, astfel: 

a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin 

depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a 

abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina 

Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de 

activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de invatamant, care 

certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala; 

   b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in 

comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km 

parcursi, pentru cei care isi asigura transportul cu autoturismul proprietate 

personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de 

invatamant.” 
............................................................................................................................ 
Inscrieri la cuv:  
Dl Miclea: Cumva se dau bani si la cei care au domiciliul in localitate? 
Dl primar: numai daca nu domiciliaza in localitate. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare: unanimitate prezenta. 
 
Dl presedinte de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei. 
      
     
     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
     Miclea Lepadatu Lucian 

 
 

          redactat,                              
                                     jurist, M. Dibos. 
 Secretar, 
  Diaconu  Florica      


