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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA IZVOARELE 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

Proces   verbal 

 

Incheiat astazi 30.07.2020,  in  sedinta  ordinara a Consiliului Local, convocata  prin Dispozitia  primarului 

nr. 104 /  23.07.2020.  

           Sedinta  se desfasoara  prin comunicare electronica sau la distanta , avand in vedere numarul mare 

de persoane  testate  pozitiv COVID 19 (comunicatul  MLPDA  cu  nr. 46408 / 23.03.2020)  

Materialele  sunt distribuite  atat  electronic, cat si fizic prin Politia Locala, cu  adresa cu nr. 5018/ 

23.07.2020.   

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 celor 6 proiecte 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 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare 
a  accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020  inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Izvoarele, 
initiatorPrimarul comunei, nr.4605/ 06.07.2022 ; 

    2.   Proiect de hotarare privind avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019” și acordarea unui 1andate 

reprezentantului Consiliului Local  IZVOARELE, domnul GRIGORE IOAN PAUL, initiator Primarul 

comunei , nr. 4617/ 07.07.2020 ; 

    3. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului sa reprezinte Consiliul Local  Izvoarele  in 

Adunarea Generala a Actionarilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  “Parteneriatul pentru 

managementul Apei- Prahova” sa voteze actualizarea tarifului  pentru apa si canalizare, initiator Primarul 

comunei, nr. 4653/ 07.07.2020; 

   4. Proiect de hotarare privind organizare  licitatie  pentru  inchiriere spatiu Schiulesti, intiator primarul 

comunei , nr. 4845/ 15.07.2020;  

  5. Proiect de hotarare privind completarea  inventarului domeniului public al Comunei Izvoarele , 

initiator Primarul comunei, 4871 din 16.07.2020; 

  6. Proiect de hotarare privind  aprobarea domeniilor serviciilor publice pentru munca in folosul 

comunitatii, initiator Primarul comunei , nr. 4890 /17.07.2020 ;                                                 

7. Aprobare proceselor verbale ale sedintelor din data de 25.06.  si 06.07. 

Ordinea  de  zi  este  aprobata  electronic  prin  mesajele  comunicate,   cu  15  voturi   pentru.   
      IV.  Dezbaterea  proiectelor  si  adoptarea lor.     

   1.Proiect de hotarare privind privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a  
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020  inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Izvoarele, 
initiatorPrimarul comunei, nr.4605/ 06.07.2022 ; 

Punct de vedere  transmis de  Ciocea Ioan,cam la ce suma se ridica aceste facilitate fiscale? 
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Vot :  15 voturi pentru,  din 15 prezenti , 15 alesi 

        2.   Proiect de hotarare privind avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019” și acordarea unui 2andate 

reprezentantului Consiliului Local  IZVOARELE, domnul GRIGORE IOAN PAUL, initiator Primarul 

comunei , nr. 4617/ 07.07.2020 ; 

Vot :  14 voturi pentru, 1 abtinere, 15 prezenti , 15 alesi 

        3. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului sa reprezinte Consiliul Local  Izvoarele  in 

Adunarea Generala a Actionarilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  “Parteneriatul pentru 

managementul Apei- Prahova” sa voteze actualizarea tarifului  pentru apa si canalizare, initiator Primarul 

comunei, nr. 4653/ 07.07.2020;    

  Punct de vedere transmis de Dobre Manuela : Ma abtin in a vota acest Proiect, deoarece consider ca 

modul de majorarea a tarifului pentru apa si canalizare se realizeaza printr-o procedura care nu ne da 

posibilitatea sa ne valorificam opozitia privind majorarea tarifelor. Sunt convinsa ca sau facut demersuri in 

a arata ca suntem impotriva majorarii tarifului, dar trebuie gasita o cale legala sa demonstram ca se face o 

nedreptate comunei noastre prin aplicarea aceluiasi tarif, netinandu-se cont de faptul ca pentru alimentarea 

localitalor noastre nu se consuma resurse si nu se fac investitii care sa justifice pretul calculat. 

      Punct de vedere  transmis de  Ciocea Ioan : Pretul de 5.01, fara TVA este foarte mare in comparative cu 

alte localitati, care nu au surse proprii de apa si canalizarea trebuie sa fie ½, 3.06 reprezinta  mai  mult  

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

   4. Proiect de hotarare privind organizare  licitatie  pentru  inchiriere spatiu Schiulesti, intiator primarul 

comunei , nr. 4845/ 15.07.2020;  

Punct de vedere  transmis de  Ciocea Ioan: cu cat mai repede cu atat mai bine . 

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

  5. Proiect de hotarare privind completarea  inventarului domeniului public al Comunei Izvoarele , 

initiator Primarul comunei, 4871 din 16.07.2020; 

    Punct de vedere  transmis de  Ciocea Ioan: stie cineva cate modificari am facut  la inventarul domeniului 

public ??   Este in regula sa fie atat de multe interventii  pe acest domeniu ? 

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

  6. Proiect de hotarare privind  aprobarea domeniilor serviciilor publice pentru munca in folosul 

comunitatii, initiator Primarul comunei , nr. 4890 /17.07.2020 ;          

  Vot :  15 voturi pentru,  din 15 prezenti , 15 alesi                                     
7. Aprobarea  proceselor verbale ale sedintelor din data de 25.06.  si  06.07.2020 

   Vot   pentru ambele  PV  :  15 voturi pentru, 15 prezenti , 15 alesi 

 

 

 
PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                                                                  SECRETAR  GENERAL  UAT, 

 MIRCEA SERGIU  DIACONU   FLORICA  
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