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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA IZVOARELE 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

Proces   verbal 

 

 

Incheiat astazi 28.05.2020,  in  sedinta  ordinara a Consiliului Local, convocata  prin Dispozitia  

primarului nr. 79 /  21.05.2020.  

           Sedinta  se desfasoara  prin comunicare electronica , potrivit  masurilor transmise de Institutia 

Prefectului  prin  adresa  inregistrata  nr. 2702 / 24.03.2020, respectiv  comunicatul  MLPDA  cu  nr. 46408 

/ 23.03.2020. Materialele  sunt distribuite atat  electronic, cat si fizic prin Politia Locala,cu  adresa cu 

nr.3647/ 21.05.2020.  Publicitatea  sedintei urmeaza a se face  in termenele prevazute de lege prin site-ul 

comunei www.izvoarele-ph.ro.  

 

       I.    Potrivit  comunicarilor electronice , telefonice , consemnam urmatoarele : 

 

     Consilieri care au confirmat prezenta : 15  din 15 alesi ; 

        Consilieri declarati absenti , prin neconfirmarea prezentei : 0 

 

       II.   Comisiile de specialitate , prin membrii lor consilieri locali, au comunicat electronic, 

telefomic sau personal la sediu,  avizarea proiectelor de hotarari propuse  pe  ordinea  de  zi . 

 

       III. Ordinea de zi :  

   

Proiectul ordinii de zi, supus la vot , este urmatorul :  

1. Proiect de hotarare privind  punerea  la dispozitia  proiectului  “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei 

de finantare si a documentatiilor de  atribuire  pentru  proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata  din judetul Prahova, in perioada  2014-2020 “ a terenului   

pentru reabilitarea captarii Crasna, extinderea si reabilitarea STAP Schiulesti, reabilitarea 

rezervoarelor Schiulesti si Rampa  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Programului de imbunatatire a  eficientei energetice                                                                                                                              

al Comunei Izvoarele, judetul Prahova 

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea  inventarierii in domeniul privat  al unui teren neproductiv si 

atribuirea  lui in folosinta  riveranului pentru  salubrizare si intretinere . 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru   naveta,  cadrelor  didactice Scoala 

Gimnaziala “  Traian Savulescu “  Izvoarele ; 

5. Aprobarea  Procesului  Verbal  al  sedintei  din  data  de  30.04.2020 

 
Ordinea  de  zi  este  aprobata  electronic  prin  mesajele  comunicate,   cu  majoritate  de  voturi   pentru.   

      IV.  Dezbaterea  proiectelor  si  adoptarea lor. 

     

1. Proiect de hotarare privind  punerea  la dispozitia  proiectului  “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei 

de finantare si a documentatiilor de  atribuire  pentru  proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata  din judetul Prahova, in perioada  2014-2020 “ a terenului   
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pentru reabilitarea captarii Crasna, extinderea si reabilitarea STAP Schiulesti, reabilitarea 

rezervoarelor Schiulesti si Rampa - initiator dl.primar Grigore Ioan Paul ; 

. 

 

Vot :  15 voturi pentru,  din 15 prezenti , 15 alesi 

 

   2 . Proiect de hotarare privind aprobarea ”Programului de imbunatatire a  eficientei energetice al                                                                                                                           

Comunei Izvoarele, judetul Prahova ,   initiat de  primarul comunei   Grigore Ioan Paul ; 

 

Vot :  15 voturi pentru, 15 prezenti , 15 alesi 

 

  3 . Proiect de hotarare  privind aprobarea  inventarierii in domeniul privat  al unui teren neproductiv si 

atribuirea  lui in folosinta  riveranului pentru  salubrizare si intretinere . 

Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru   naveta,  cadrelor  didactice Scoala 

Gimnaziala “  Traian Savulescu “  Izvoarele,   initiat de  primarul comunei   Grigore Ioan Paul ; 

Dl.Ciocea Ioan : Pana acum sub ce forma a fost inchiriat ? 

Primar: a fost folosit fara acte,  cand a facut cadastrul  a iesit diferenta pana in drumul barajului in plus. 

Secretar : proprietarii din zona drumului tehnologic au fost despagubiti  la exproprierea din acea 

perioada… 

Dna Ariciu Marinela : perioada inchirierii este 7 ani, daca ziceti ca avem acelasi model de contract ca  cel 

aprobat prin HCL 13/2019.. 

Dl.Radutu Petrica : trebuie sa tinem cont ca pe acest teren , exista un rezervor de apa facut de mai multi 

cetateni din zona, sa mentina acelasi regim .Nu am vorbit cu nimeni…asa stiam eu. 
 

Vot :  1 3  voturi pentru,  2 abtineri , 15 prezenti , 15 alesi 

 

   4 . Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru   naveta,  cadrelor  didactice 

Scoala Gimnaziala “  Traian Savulescu “  Izvoarele - initiat de  primarul comunei   Grigore Ioan Paul ; 

Dl.Ciocea Ioan : din ce venituri sunt alocati acesti bani ?  

Dl.Primar, sumele sunt prevazute  si alocate  din Bugetul Local cu aceasta  destinatie, sunt sume virate  si  

monitorizate prin aplicatia bugetara, iar noi le  aprobam dupa ce sunt discutate in Consiliul de 

Administratie  unde  eu  si trei  consilieri,  suntem  membri,  conform  hotararii consiliului local . 

 

Vot :  13   voturi pentru,  2 abtineri , 15 prezenti , 15 alesi 

 

 

             V. Aprobare   proces   verbal  sedinta  30.04.2020, fara obiectiuni . 

 

             Vot :  15 voturi pentru, 15 prezenti , 15 alesi 

 

 

 
PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                                                                  SECRETAR  GENERAL  UAT, 

 DOBRE   MANUELA DIACONU   FLORICA  
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Anexa    la   Procesul  verbal  al  sedintei  din data de  28.05.2020 

 

Membrii 

Consiliului 

Local  

Prezenta  

 

Votul  in  comisie, avizare pr.hot. Votul  in sedinta , adoptare hot. Modalitatea 

comunicarii 

e-mail, 

mesagerie , 

whatsapp, 

telefonic 

Comisie Sedinta Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 

MIRCEA   

SERGIU  

CONSTANTIN 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru e-mail 

ARICIU  

MARINELA  

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru Personal 

CORNEA  

GHEORGHE 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru mesagerie 

DEVESEL  

CATALIN- 

MIHAI 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru e-mail 

DOBRE   

MANUELA  

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru e-mail 

CEPOIU  

FLORENTIN 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru abtinere abtinere email 

DINULESCU 

MARGARETA 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru personal 

RADUTU  

PETRICA 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru tel 

CIOMAG  

EMANOIL  

 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru whatsapp 

DINULESCU  

ALEXANDRU  

EMANOIL 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru whatsapp 

ROSU   

CERASEL  

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru mesagerie 

TOMA  

ADRIAN  

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru personal 

CIOCEA   

IOAN 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru personal 

MICLEA   

LEPADATU  

LUCIAN 

da da Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru abtinere abtinere tel 

RADULESCU  

ANDA- 

ILEANA 

da da  Avizat  Avizat  Avizat  Avizat  Pentru Pentru Pentru Pentru personal 
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Sectiunea a 4-a 
Birourile electorale 

  
   Art. 25. - (1) Pentru organizarea si desfasurarea 
operatiunilor electorale se infiinteaza, in conditiile 
prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale 
judetene, birouri electorale de circumscriptie si birouri 
electorale ale sectiilor de votare. 
   (2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni 
cu drept de vot. Candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii 
pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai 
birourilor electorale. 
   (3) In realizarea atributiilor ce revin birourilor 
electorale, membrii acestora exercita o functie ce implica 
autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a 
acestei functii este obligatorie. 
   (4) Prin exceptie de la prevederile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, persoanele care 
ocupa functii publice pot face parte din birourile 
electorale. 
   Art. 26. - (1) Birourile electorale de circumscriptie 
comunala se constituie din 7 membri, cele ale oraselor, 
municipiilor si subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, din 9 membri, iar cel al municipiului Bucuresti 
si cele ale judetelor, din 15 membri. 
   (2) Biroul electoral de circumscriptie comunala este 
format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 5 
reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si 
aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri 
in circumscriptia electorala respectiva. 
   (3) Biroul electoral de circumscriptie oraseneasca, 
municipala si din subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor este format din presedinte, un loctiitor al 
acestuia si din 7 reprezentanti ai partidelor politice, 
aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii 
ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care 
participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva. 
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   (4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului 
Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana 
sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia, un 
reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din 12 
reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si 
aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri 
in circumscriptiile electorale respective. 
 
   (5) Desemnarea presedintelui biroului electoral de 
circumscriptie si a loctiitorului acestuia se face în sedinta 
publica de catre presedintele tribunalului, în termen de 20 
de zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se 
face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti 
juristi care îndeplinesc conditiile prevazute de alin. (51) 
pe baza criteriului apropierii domiciliului sau resedintei de 
localitatea sau subdiviziunea administrativ-teritoriala în 
care va functiona biroul electoral de circumscriptie. 
Tragerea la sorti se face cu prioritate din lista 
magistratilor, întâi pentru presedinti si apoi pentru 
loctiitori. Lista magistratilor care participa la tragerea la 
sorti se întocmeste de catre presedintele tribunalului, iar 
cea a celorlalti juristi care îndeplinesc conditiile 
prevazute de alin. (51) de catre Autoritatea Electorala 
Permanenta. Listele trebuie sa cuprinda un numar de persoane 
mai mare de 10% decât cel necesar. Magistratii si ceilalti 
juristi din lista care îndeplinesc conditiile prevazute de 
alin. (51) care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori 
ai acestora ramân la dispozitia presedintelui tribunalului, 
pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista 
trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, codurile numerice 
personale, domiciliile, resedintele, locurile de munca, 
telefoanele, adresele de e-mail si semnaturile de luare la 
cunostinta ale persoanelor propuse. Prin jurist se întelege 
persoana licentiata în stiinte juridice. 
  Modificat de art.I pct.8 din OUG 40/2019 
   (51) Pot fi desemnati presedinti ai birourilor electorale 
de circumscriptie si loctiitori ai acestora, juristii 
înscrisi în Corpul expertilor electorali care au o vechime în 
specialitate de cel putin 5 ani. 
  Completat de art.I pct.9 din OUG 40/2019 
   (6) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului 
prevazut la alin. (5), biroul electoral de circumscriptie a 
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municipiului Bucuresti si birourile electorale de 
circumscriptie judeteana se completeaza cu cate un 
reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente. 
   (7) In lista prevazuta la alin. (5) trebuie nominalizati 
numai juristi care, potrivit declaratiei pe propria 
raspundere, nu fac parte din niciun partid politic. 
   (8) In cazul in care numarul magistratilor si al 
celorlalti juristi este insuficient, lista este completata 
prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 30 
alin. (2). 
   (9) Data sedintei in care se va efectua tragerea la sorti 
se aduce la cunostinta publica prin presa, precum si prin 
afisare la usa instantei, de catre presedintele tribunalului, 
cu cel putin 48 de ore inainte. Rezultatul tragerii la sorti 
se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte. 
   (10) Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si 
loctiitor. 
   (11) Procesul-verbal prevazut la alin. (9) constituie 
actul de investitura. 
   (12) La solicitarea scrisa a partidelor politice, 
aliantelor politice sau a aliantelor electorale ori a 
organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 
care participa la alegeri, presedintele tribunalului impreuna 
cu prefectul intocmesc si pun la dispozitia acestora, in 
termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzand datele 
necesare, pentru a fi contactati, ale presedintilor 
birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor 
acestora, precum si adresele si numerele de telefon ale 
sediilor birourilor electorale de circumscriptie. 
   (13) Biroul electoral de circumscriptie, constituit 
potrivit alineatelor precedente, indeplineste toate 
atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi 
completat, in prima etapa, cu reprezentantii partidelor 
politice ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in 
cel putin una din Camerele Parlamentului, iar, in cea de-a 
doua etapa, cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor 
politice si aliantelor electorale care participa la alegeri 
in circumscriptia respectiva, dupa definitivarea 
candidaturilor. 
 


