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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA IZVOARELE 
CONSILIUL LOCAL 

Proces verbal 
 

Incheiat astazi 20.04.2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local , ora 16, prin Disp. 
primarului nr. 134/ 13.04.2017, sedinta este publica si se desfasoara in sala de sedinta a Primariei 
com. Izvoarele in prezenta a 11 consilieri locali, Dlui primar Grigore Ioan Paul, secretar Diaconu 
Florica, jurist Dibos Mihaiela,  contabil Stanciu Liliana -venituri, contabil Beznea Daniela- cheltuieli. 

Presedinte de sedinta – Dl Miclea Lepadatu Lucian. 
D-nii Ciocea Ioan, Toma Adrian solicita invoire. D-na Dinulescu Margareta si Dl Dinulescu 

Alexandru sunt absenti. 
 

           Proiectul ordinii de zi este urmatorul : 
Proiectul ordinii de zi  este urmatorul : 
   1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  Contului  de   executie  al  bugetului local  la data  de 
31.12.2016  – initiator Dl.primar ; 
   2. Proiect  de hotarare  privind aprobarea  inchirierii  directe ,  a  unui spatiu de 17 mp pentru 
functionarea  Oficiului Postal Izvoarele    - initiator Dl.Primar ; 
   3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  executiei  lucrarii  ”Achizitie  si montare  apometre  pe 
bransamentele  populatiei  la sistemul de alimentare cu apa din localitatea Izvoarele “, conform 
Planului de investitii  pe anul  2017 ,cu finantare din surse proprii, propusa de operatorul S.C. Hidro 
Prahova S.A.   – initiator primar; 
   4. Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special  Domnului  GRIGORE IOAN PAUL , 
reprezentantul Comunei Izvoarele , în  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova –initiator primar ( reluare 
pe ordinea de zi )  
    5.Aprobare procese verbale din 29.03.2017. 
 

- Dl presedinte de sedinta solicita amanare proiect de hotarare nr.4, deoarece mai sunt de 
facut unele amendamente la caietul de sarcini. 

- Dl primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind asigurarea 
finantarii pentru functionarea cu efective sub limitele prevazute de lege a Scolii Gimnaziale 
Schiulesti, Comuna Izvoarele. 

 
Se supune la vot proiectul de hotarare de sedinta asa cum a fost modificat: 
 
   1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  Contului  de   executie  al  bugetului local  la data  de 
31.12.2016  – initiator Dl.primar; 
   2. Proiect  de hotarare  privind aprobarea  inchirierii  directe ,  a  unui spatiu de 17 mp pentru 
functionarea  Oficiului Postal Izvoarele - initiator Dl.Primar; 
   3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  executiei  lucrarii  ”Achizitie  si montare  apometre  pe 
bransamentele  populatiei  la sistemul de alimentare cu apa din localitatea Izvoarele “, conform 
Planului de investitii  pe anul  2017, cu finantare din surse proprii, propusa de operatorul S.C. Hidro 
Prahova S.A.   – initiator primar; 
   4. Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii pentru functionarea cu efective sub limitele 
prevazute de lege a Scolii Gimnaziale Schiulesti, Comuna Izvoarele – initiator , primar. 
  5. Aprobare proces verbal din 29.03.2017. 
Dl Dafina mentioneaza ca pretul la gunoi este mare. 
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Proiectul ordinii de zi a fost votat: 11 voturi pentru. 
 
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  Contului  de   executie  al  bugetului local  la data  de 
31.12.2016  – initiator Dl.primar; 
 
Dl presedinte de sedinta da cuvantul pentru expunerea proiectului D-lui primar. Dl primar da cuv D-
nei Beznea: - conform raport de specialitate anexa 1,2,3. 
Dl presedinte de sedinta: Dl si D-na Dinulescu nu au sosit si nu au solicitat invoire. 
Inscrieri la cuv: 
Dl Dafina: eu nu inteleg la sectiunea dezvoltare : asfaltare strazi in satul Izvoarele, unde s-a asfaltat, 
este vorba de comuna Izvoarele? 
D-na Beznea: este gresit redactat. Este vorba de asfaltare comuna Izvoarele, asa cum este 
proiectul. 
Dl Cornea: Ati achizitionat si statia de la Malu Vanat? 
Dl Primar: Am achizitionat-o, este montata, iar rezultatele apei potabile sunt bune. Cei de la 
Homoriciu, au achizitionat ei si montat. 
D-na Stanciu: fiecare cu partea lui. Situatiile sunt atasate la material. Au fost incasari bune anul 
trecut . am incasat de la Hidroelectrica, de la Apasco, de la Albu Rodica- SC Izvorul, etc. 
Au fost trecute in revista toate numele care datoreaza bani la bugetul local. 

SITUATIA 
Privind  sumele inregistrate in lista de ramasita la 31.12.2016, facilitatile acordate in anul 2016, suprasolvirile  

 

Denumire indicator Cod  indicator Sume inregistrate in lista 
de ramasita 

Facilitati fiscale acordate 
(10% ptr.  Plati la 31.03 

Suprasolviri la data de 31. 
12.2016 

impozit si taxa pe cladiri din  care:  139867   

Impozit pe cladiri  PF 07.02.01.01 38328 4453 1521 
 

Impozit pe cladiri  PJ 07.02.01.02 101539 32319 74 

Impozit si taxa pe teren, din care  114605   

Impozit pe teren    PF 07.02.02.01 77764 5990 1400.58 

Impozit pe teren     PJ 07.02.02.02 835 159 404 

Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03 36006 4859 3432 

Alte imp. Si taxe pe proprietate  -   

Impozite pe mijloace de transport 
din care : 

 392957   

Impozit pe mijl. De transport PF 16.02.02.01 372306 9250 1596 

Impozit pe mijl de transport  PJ 16.02.02.02 20651 2770 668 

Alte taxe si impozite 07.02.50 316   

Taxa jud  cu debit 07. 2A. 03 4287   

Taxa firma 18.02.50 1080  3.5 

Venituri din concesiuni si inchirieri 
euro 

30.2°.05.30 11449   

Venituri din concesiuni si inchirieri  
lei 

30.2°.05.30 1954   

Venituri din amenzi si alte sanctiuni  395545.5  3476.5 
 

Taxa habitat 33.02.50 77383  68 

Auto12T PJ 5033 2455 2113  

Auto12 T PF 5033 14927 378  

Sume prv.din finantare  a anilor 
precedenti  SF 

36.32.03 406   

Alte venituri-drept folosinta 36.50.03 200   

TOTAL  1 157 431.5 62291 12643.58 

     

 
SUME SCUTIRI SI REDUCERI 

Denumire scutire lei 

Lg.189/2000 (detinut ) 177    

Vaduva veteran 2092 

Veteran razboi 245    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Lg.448/2006 (handicap) 

2528 

Lg 571/2003 21153 

Lg.89/1998 art.16 apicultura 4777   
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Lg.46/2008 (padurilor) 23157 

TOTAL 54129 

 
                                                                                                                                                   ANEXA NR.3 LA HOTARAREA     

                                                                                                                                     CONSILIULUI LOCAL  NR.12/20.04.2017                             
 

LISTA   DEBITORILOR  DECLARATI  INSOLVABILI  SI SCOSI DIN  
ACTIVUL  INSTITUTIEI 

2016 
 

Nume  si prenume Rol Amenzi Mijloc de transport 

TUDORICU STEFANIA  35.675LEI - 

CONSTANTIN  MIRELA  34.500LEI - 

CIURILA  ILIE GABRIEL  4 578LEI  

SERGO-TRANSCONSTRUCT  - 28.887 LEI 

TOTAL  74 753LEI 28.887 LEI 

 
 

D-l primar: ce vreau eu sa spun este ca semestrial sa facem un bilant si sa vedem stadiul 
incasarilor. Sunt incasari mai mari fata de anul trecut la aceeasi data cu 17%.  
Dl Radutu: Nu cred ca exista nici o comuna in care incasarile sunt de 100%. 
 
Dl presedinte supune la vot primul proiect: votat 11 pentru. 
 
   2. Proiect  de hotarare  privind aprobarea  inchirierii  directe ,  a  unui spatiu de 17 mp pentru 
functionarea  Oficiului Postal Izvoarele - initiator Dl.Primar; 
Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului: conf. Expunere de motive. 
Inscrieri la cuv:  
Dl Cornea: ii multumim conducerii ca s-au gandit la asa ceva si ar trebui sa aduca si un bankomat. 
Dl primar: Am discutat cu mai multe banci pentru bankomat, dar spun ca sunt prea putine persoane 
in zona care sa beneficieze de servicii. 
 
Dl presedinte supune la vot al doilea proiect: votat 11 pentru. 
 
3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  executiei  lucrarii  ”Achizitie  si montare  apometre  pe 
bransamentele  populatiei  la sistemul de alimentare cu apa din localitatea Izvoarele “, conform 
Planului de investitii  pe anul  2017, cu finantare din surse proprii, propusa de operatorul S.C. Hidro 
Prahova S.A.  – initiator primar; 
Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului: conf. Expunere de motive. 
Cei de la Hidro o sa achizitioneze apometre care se vor monta acolo unde consumetorii sunt pe 
pausar. 
Inscrieri la cuvant: 
Dl Radutu : la Lupesti s-a rezolvat. 
Dl Devesel: Suma este prea mica dupa mine. Ce inseamna 100 milioane, strict doar pentru cateva 
apometre. 
Dl Dafina: Doar pentru Izvoare si Schiulesti. 
Dl Ciomag: S-a facut reclamatie la judet pentru ca lasa apa deschisa,  nu mai are presiune si nu 
mai ajunge la toti consumatorii. 
D-na Dobre: Si atunci cand nu este apa si este aer, se roteste rotita la apometrul si apare ca se 
consuma apa. 
Dl Miclea : Atunci cand prinde goluri de aer se invarte apometru. Conditia este ca cetateanul sa nu 
platesca nimic. 

 

Dl presedinte supune la vot al treilea proiect: votat 11 pentru. 
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   4. Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii pentru functionarea cu efective sub limitele 
prevazute de lege a Scolii Gimnaziale Schiulesti, Comuna Izvoarele – initiator , primar. 
Dl primar are cuvantul pentru sustinerea proiectului: conf. Expunere de motive. 
Data trecuta s-a facut economie, nu s-a platit nimic in plus, dar le trebuie hotararea. 
   
Dl presedinte supune la vot al patrulea proiect: votat 11 pentru. 
 
  5. Aprobare proces verbal din 29.03.2017. 
Obiectiuni – nu sunt. 
Se supune la vot procesul verbal de sedinta – 11 pentru. 

 
Sedinta este declarata inchisa de catre presedintele de sedinta. 
 
 
 
 
     Presedinte de sedinta, 
     Miclea Lepadatu Lucian 
 
 
Secretar,          intocmit, 
Diaconu Florica        Dibos Mihaiela  


