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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA IZVOARELE 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces verbal 

 

 

Incheiat  astazi  25.06.2020,  in sedinta  ordinara  a  Consiliului Local, convocata prin Dispozitia 

primarului nr. 92 /  25.06.2020, 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. D-nii Devesel Mihail si Ciocea Ioan sunt prezenti conform art.137 alin 1 din OG 57/2019. 

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

din partea comisiilor de specialitate. 

- invoiti D-na Dinulescu Margareta, Dinulescu Alexandru. 

Dl Draganoiu Doruleț participa la sedinta de consiliu local. 
Se fac propuneri pentru presedinte de sedinta, deoarece a expirat mandatul de trei luni :                                                                                                                             

1. D-na Dobre il propune pe Dl Mircea Sergiu. 

2. D-na Radulescu il propune pe Dl Cepoiu Florentin. 

Se supune la vot prima propunere – majoritate pentru – 11 voturi. 

Presedinte de sedinta: Mircea Sergiu. 

Dl primar informeaza consiliul local privitor la cazurile cu infectare SARS COV II de la azilul de batrani de la 

Homoriciu: din totalul de 34 de persoane 19 au fost testate pozitiv din care 4 sunt din localitate. Am discutat 

cu cei de la DSP si despre sedinta actuala si recomandarea este sa fie tinuta pe timp limitat maxim 15 min si 

cu conditia distantarii sociale. 

Dl presedinte de sedinta da cuvantul Dl. Draganoiu pentru a aduce la cunostinta consiliului local problemele 

cu care se confrunta. 

Dl Draganoiu : Am venit cu rugamintea sa imi aprobati anularea accesoriilor de la proeictul meu si aprobarea 

diminuarii prtului de chirie de la 400 la 200 euro/ ha. Cunoasteti ca situatia economica este din ce in ce mai 

jalnica si nu mai am de unde sa platesc. Perioada de functionare era normal cam de 6 luni pe an, primele doua 

deja au trecut si nici in continuare nu se vede nici o imbunatatire. 

Dl primar: de exemplu Ordinul 69/2020 care spune ca putem pana in august sa adoptam un act administrativ 

prin care se scutesc de la plata accesoriile daca debitul principal este achitat in totalitate. 

Iar cu diminuarea pretului la chirie este de competenta consiliului local de a aproba aceste proiecte de hcl. 

Dl Draganoiu: La terenul acesta eu am platit chirie in 8 ani app. 15000 euro, cat costul terenului neproductiv si 

va rog sa ma ajutati ca nu am cum sa ma mai descurc. NU am fost rauplatnic sau rauvoitor. Nu am amanat 

niciodata plata, dar acum nu mai am de unde, datorita crizei cu pandemia. La ultimul control al curtii de 

conturi a modificat fara sa stiu sumele pe care le datorez. La mine nu se stie daca pot sa duc anul asta pana la 

capat.   

D-na  Dobre: Trebuie sa fie initiat un proiect de hotarare in acest sens, nu putem sa aprobam ceva ce nu este 

pe ordinea de zi. 

Ca urmare a obiectiunilor nr. 4311/24.06.2020 si a modificarii raportului de specialitate nr. 4311/24.06.2020 

la pentru  modificarea Hotararii nr.19/2020 Dl primar propune schimbarea proiectului nr. 1 privind aprobarea  

inventarierii in domeniul privat al unui teren neproductiv si atribuirea lui in folosinta  riveranului pentru  

salubrizare si intretinere cu proiectul privind modificarea HCL nr. 19 din 28.05.2020. 

Se supune la vot modificare intervenita in ordinea de zi propusa aprobarii: se voteaza 11 pentru. 

Dl presedinte supune spre aprobare ordinea de zi modificata:  

Proiectul ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 19 din 28.05.2020.                         

 2. Proiect de hotarare  privind  acordarea  unui mandat special  Domnului  GRIGORE IOAN PAUL  pentru votarea  

Actului Aditional nr.2  la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport  si transfer a deseurilor,  în  



2 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „ Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor  

Prahova”. 
3. Proiect de hotarare privind  compensarea sumelor investite de SC Izvor de Traditie Popular SRL 

 in amenjarea spatiului inchiriat de la Primaria comunei Izvoarele, cu valoarea chiriei lunare si a penalitatile 

de intarziere aferente; 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea accesarea de fonduri  AFM  pentru  obiectivul de  investiții 
“Modernizarea iluminat stradal în comuna IZVOARELE, județul PRAHOVA “ 

5. Proiect de hotarare privind   extinderea sistemului de canalizare  menajera si asfaltarea drumului comunal 

DC 21 din localitatea Izvoarele – Dl Miclea Lucian.  

Aprobarea  procesului - verbal al sedintei din data de 28.05.2020. 

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

1.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 19 din 28.05.2020. 

   Dl primar are cuvantul pentru sustinerea primului proiect de hotarare: 

   Dl primar: Noi am aprobat pentru Tudor Ionut inventariere in domeniul privat si inchiriere, dar nu este 

posibil acest lucru intr-o hotarare, drept urmare acum doar inventariem cele doua terenuri in domeniul privat, 

urmand ca in sedinta viitoare sa aprobam inchirierea lor prin procedura, nenominal. 

Inscrieri la cuv: - nu sunt. 

   Se supune la vot proiectul nr. 1 – 13 pentru.                                                                                                                                                                                                     
  2.  Proiect de hotarare  privind  acordarea  unui mandat special  Domnului  GRIGORE IOAN PAUL  pentru votarea  

Actului Aditional nr.2  la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport  si transfer a deseurilor,  în  

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „ Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor  

Prahova”. 
Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare: 

Dl primar: Cei de la ADI in fiecare an solicita acordarea unui mandat pentru participare si votare in Adunarea 

generala. La noi va scadea putin pretul pentru ca se face colectare selectiva. Problema mare s-a  pus la oras, la 

noi nu este pentru ca fiecare are tomberon la poarta, iar miercurea trece separat pentru deseuri reciclabile. 

Principalul of este ca o sa ajungeti ca persoana juridica nu o sa mai platesca. Trebuie sa faca niste modalitati 

de a cantari gunoiul cand este ridicat. 

Inscrieri la cuv:  

Dl Mircea: Pe viitor sa promovam ideea scaderii cantitatilor de deseuri sau nu stiu, pentru ca platesc 

desi nu ridica tot timpul si de la PJ si de la PF. 

Dl primar: Suntem singura localitate de pe Valea Teleajenului care colecteaza selectiv si la care 

colectarea se face saptamanl, deoarece sunt alte localitati care inregistreaza plangeri referitor la necolectare. 

Noi am facut adresa catre operator si am afirmat ca vom rezilia contractul daca inregistreaza intarzieri in 

colectare.  

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul nr.2 : - 13 pentru . 

3. Proiect de hotarare privind  compensarea sumelor investite de SC Izvor de Traditie Popular SRL 

 in amenjarea spatiului inchiriat de la Primaria comunei Izvoarele, cu valoarea chiriei lunare si a penalitatile 

de intarziere aferente; 

Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare:  

Dl primar: este un proiect controversat deoarece nu am inteles ca de ce in anul 2016 nu s-a adus consiliului 

local si s-a ajuns la penalitati de intarziere si discutii si animozitati. Eu in raportul de aprobare am scris ca este 

trecut si in contract si este prevazuta si in legislatie – la art. 4 – taxa anuala pe luna – cf. Contract. 

Inscrieri la cuv:  

Dl Miclea : De ce mai trebuie proiect de hcl daca este prevazut in contract? Ni le plasati noua, desi  scrie  in 

contract . 

Dl.Primar, nu pot sa fac compensare decat cu hotarare de consiliu local . 

Dl Cepoiu : Undeva este o suprapunere de sume la priectele pe fonduri sunt prevazute sume pentru chirie, 

salariati, pentru tot. 

Dl Cepoiu :Contractul a fost semnat in forma in care a fost semnat. Compensarea se face prin contract. Ma 

abtin. 

Dl Radutu: Am avut cazul cu HCL cu farmacia de alaturi, s-a facut  compensare pe niste sume .  
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Dl Miclea: La terminarea mandatului trecut, de ce nu s-a operat operat la timpul potrivit. Acum am vazut ca s-

a inchiriat iarasi fara hotarare. 

Dl. Cornea : Am vazut ati inchiriat deja la altii, farmacie sau ce este ? 

Dan Viceprimar :  Asta este alta problema , nu discutam asta . 

D-na secretar : A fost schimbata  si destinatia,  s-a inchiriat pentru farmacie , desi alaturi era hotarare cu spatiu 

destinatia  farmacie , liber ; 

Dl primar: Spatiul  pentru  inchirierea actuala  s-a facut  prin licitatie publica. A fost anunt publicat. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul nr.3 : - 12 pentru – 1 abtinere – Dl Cepoiu.. 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea accesarea de fonduri  AFM  pentru  obiectivul de  investiții 
“Modernizarea iluminat stradal în comuna IZVOARELE, județul PRAHOVA “ 

      Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare:  

Dl primar: Vinerea trecuta a fost publicat ghidul, drept urmare am initiat acest proiect de hotarare. Au venit 

mai multi sa intrebe, dar ultimii care au intrebat de acest proiect au spus ca nu vom plati pana nu semnam 

finatarea si ca mergem la reusita, conditiile sunt minime, sa ne reduca consumul, emisiile de CO2. Cheltuieli 

eligibile sunt 90%, noi 10 %, dar pentru punctaj mai mare trebuie sa acordam 20%. 

Eu zic sa incercam, avand in vedere conditiile de eligibilitate. 

 Noi avem 700 lampi, daca punem 1400 nu mai iesim cu economie. Dupa ce terminam proiectul nu ne 

impiedica nimenisa facem stalp de stalp. 

Inscrieri la cuv: - nu sunt. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul nr. 4 - 13 pentru . 

   5. Proiect de hotarare privind   extinderea sistemului de canalizare  menajera si asfaltarea drumului comunal 

DC 21 din localitatea Izvoarele - dl.Miclea Lucian; 

Dl Miclea Lucian are cuvantul pentru sustinerea proiectului de hotarare: de muti ani strada Crasna, adica DC 

21 si catre Schitul Crasna. Este si o oportunitate pentru toti proprietarii care au terenuri catre Schitul Crasna. 

Poate nu de la inceput asfaltat pana acolo, macar sa incepem sa il  reparam ca sa fie accesibil, dar ce tine de 

localitatea Izvoarele, canalizare si asfaltare si alimentare cu apa. Pentru aceste motive am initiat acest proiect, 

pentru ca pe viitor sa fie pus in practica. 

Dl primar: Am mai discutat acest aspect. Pe legea 273/2006, Ordonatorul de credite este singurul care initiaza 

proiectul de buget si  planul de achizitii publice. Aceste proiecte se initiaza doar de ordonatorul de credite prin 

programul anual de achizitii publice. Acesta este un proiect ilegal. 

 

    Inscrieri la cuv: - nu sunt. 

Dl Mircea: Cum sa fie ilegal? Daca eu initiez un proiect pentru strada mea inseamna sa este ilegal? 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul nr. 5 - 11 pentru, 2 abtineri : D-na Dobre, Dl Ciocea 

Dl primar: Sa se consemneze ca acesta hotarare este ilegala.  

 

Se  supune la vot procesul - verbal al sedintei din data de 28.05.2020 – 13 pentru. 

 

Dl presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu inchisa. 

     

Presedinte de sedinta- Mircea Sergiu,                  

             

                                                           Intocmit, 

                                                                                                                Jr. Dibos Mihaiela Iuliana  

 

 


