ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea
Luând

sub nr.
Sub

1866

preşedintelui de şedinţă

iniţiativa
în discuţie
11. 03.

din

nr. 1654 din 04.

prin

primarului comunei Vărbilău
Referatul de aprobare înregistrat
2021 precum şi Raportul Secreterului
general al comunei Vărbilău, înregistrat

03. 2021;
Având în vedere :
Ordinul nr. 419 din 26. 10, 2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale
â Consiliului Local al comunei Vărbilău, Judeţul Prahova, la data de 26

-

de constituire
Octombrie 2020, emis

- Judeţul Prahova;
(2) din HCL nr. 39 / 04. 11. 2020 privind alegerea Președintelui de
şedinţă al
„Consiliului Local al comunei Vărbilău, Judeţul Prahova;
În conformitate cu prevederile art. 13 din HCL
66 /2019 privind aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei
Vărbilău;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local, precum și avizul
secretarului general u.a.t. Vărbilău;
În baza art. 123, alin, (1) din OUG nr. 57
din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140, alin
şi art. 196, alin,
57 din 03.
(1), Ii. a) din OUG
07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Vărbilău, judeţul Prahova,
baza
convocat
133, alin (1) şi art.
134, alin. (1), lit. a) din OUG
57
03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare, adoptă prezenta
de Instituţia Prefectului

Art. 1, alin

-

nr.

(1)

nr.

în

nr. din

art.

HOTĂRÂRE:
Art.1, (1) Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local, în lunile: Aprilie, Mai
anul 2021, din rândul consilierilor locali di. ANGHELACHE Pompiliu — Cristinel, care va
conduce lucrările şedinţelor, va semna hotărârile adoptate de Consiliului Local şi va exercita atribuţiile
prevăzute de codul administrativ pentru funcţia de președinte de ședință al Consiliului Local.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă al Consiliului Loca lipseşte, înlocuitorul de
drept al acestuia va fi ales în ordine alfabetică, consilierul local următor, desemnat în
acest scop cu
majoritate simplă prin hotărâre a consiliului local.
şi Iunie,

(3) Consilierul local ales preşedinte de şedinţă în condiţiile alin. (1) şi (2), poate fi
schimbat din funcție, la iniţiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie, prin
hotărâre a consiliului local adoptată cu majoritate absolută.

Art.2. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale va comunica autorităţilor

persoanelor

interesate prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ANGHEL- PANAITESCU Dragoş
VĂRBILĂU,

Nr. 9

31 Martie 2021

Contrasemnează,

şi

SECRETAR GENERAL
al unităţii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMAR

Nr. 1866 din 11. 03.

2021

REFERAT DE APROBARE
Ja proiectul dehotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă

Având în vedere propunerile cuprinse în Raportul Secreterului
general
Vărbilău, cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
Vărbilău, Judeţul Prahova;

al comunei

al

comunei

În temeiul prevederilor OUG nr. 57 din 03. 07. 2019
privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare, propun consiliului local, adoptarea
proiectului de
hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vărbilău,
Judeţul Prahova.

PRIMAR,
IONIȚĂ 1on

ca DO

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMĂRIA

Nr. 1654 din

04. 03. 2021
RAPORT
/a proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

nr.

În conformitate cu prevederile art.123 alin. (1) din OUG
57 din 03. 07. 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local alege dintre
membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii simple a consilierilor locali
prezenţi la şedinţă, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult
luni, care va
conduce şedinţele consiliului
va semna hotărârile adoptate de acesta.

trei

şi

nr.

Ţinând seama de prevederile art. 13 din HCL
66 /2019 privind aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Vărbilău, Consiliul
Local hotărăşte alegerea preşedintelui de şedinţă în ordine alfabetică din rândul consilierilor

locali.

Faţă de cele de mai sus propun iniţierea proiectului de hotărâre pentru alegerea
Consiliului Local al comunei Vărbilău, Judeţul Prahova, pe perioada
preşedintelui de şedinţă
—
2021.
aprilie
mai

al

Secretar general,

al

unităţii administrativ-teritoriale
Jr. COJOCARU Florin

—

George

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

la

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
şi de Ia locul de muncă a cadrelor didactice
Şi a personalului didactic auxiliar, care solicită cheltuieli de deplasare
Luând în discuţie iniţiativa primarului comunei Vărbilău prin Referatul
de aprobare înregistrat
sub
2275 din 25. ÎII. 2021 precum şi Raportul Biroului contabilitate, finanţe,
impozite şi taxe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 2189 din 22. I11. 2021;
Având în vedere adresa nr. 387 din 09. 03. 2021
transmisă de Şcoala Gimnazială, prin care

nr.

solicită aprobarea decontării contravalorii navetei pentru personalul didactic;
În conformitate cu prevederile legale cuprinse în :
HGR
569 din iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă
cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;
art.2 din Instrucţiunile MECTS nr. 2/17.02.2011;
art. 105, aliniat (2) litera (f) si art.276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea privind finanţele publice locale nr. 273 din 29 Iunie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
precum şi avizul
Secretarului general al unităţii administrativ teritoriale, comuna Vărbilău;
În baza art. 129, alin, (7), lit. a) din OUG nr.
57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140, alin (1) art. 196, alin.
57 din 03.
şi
(1), Ii. a) din OUG
07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Vărbilău, judeţul Prahova, convocat
baza
133, alin (1) şi art.
134, alin. (1), lit.
din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ,
cu modificările si
completările ulterioare, adoptă prezenta

nr.

a

15

nr.

în

a)

art.

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Vărbilău, în suma
6568 lei pentru luna Februarie 2021.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire
prevederilor prezentei se însărcinează Primarul comunei
Vărbilău prin Biroul contabilitate din cadrul aparatului său de
specialitate, precum și ordonatorul terțiar
de credite al Şcolii gimnaziale, comuna Vărbilău.
Art.3. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale va comunica autorităţilor şi
persoanelor interesate prezenta hotărâre,

de

a

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ANGHEL- PANAITESCU Dragoş — Gilj
VĂRBILĂU,

Nr. 8

31 Martie 2021

[4

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL
ităţii administrativ-teritoriale
JOCARU Florin - George

CX
3
q

|

ROMÂNIA

a

JUDEŢUL PRAHOVA

COMUNA VĂRBILĂU

PRIMAR

Nr. 2275

din 25. II,

2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la
locul de muncă
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, care solicită cheltuieli de

a

Având

şi

deplasare

vedere propunerile cuprinse în Raportul Biroului contabilitate,
în
finanţe,
taxe din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, cu privire
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare;
impozite

la

drepturile

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 ale OUG
şi
nr. 57 din 03.
07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările
completările ulterioare, propun
consiliului local, adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea
drepturilor băneşti
aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.

si

PRIMAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMĂRIA

Nr.

2189 din

22.

III.

2021
RAPORT

de hotărâre privind aprobarea decontării

Ia proiectul

Jocul de muncă

a

cadrelor didactice

a

şi

cheltuielilor, pentru naveta la şi de la
personalului didactic auxiliar, care solicită cheltuieli de

deplasare

nr.

Având în vedere adresa
387 / 09. 03. 2021 transmisă de Şcoala Gimnazială, prin
solicită
care
aprobarea decontării contravalorii navetei pentru personalul didactic;

În conformitate cu prevederile legale cuprinse în :
569 din iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
- HGR
privind
decontarea cheltuielilor pentru naveta Ia şi de
locul de muncă a cadrelor didactice şia
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
stat;
- art. 105, aliniat (2), litera (f) din Legea educaţiei naţionale
1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Instrucţiunile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, nr. 2 2011;
/

nr.

15

la

de
nr.

Faţă de cele de mai sus avizăm favorabil iniţierea proiectului de hotărâre pentru
aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta Ia şi de
locul de muncă a cadrelor didactice
şi a personalului didactic auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ
pe raza comunei Vărbilău, în suma de 6568 lei pentru luna Februarie 2021.

la

Birou Contabilitate, Finanţe, Impozite si Taxe,

AN

Consilier,

al

RADU

Corina

de

si
SCOALA GIMNAZIALA
LOC VARBILAU
JUD PRAHOVA

NR_SZZDIN

.

COMUNA VARBILAU

.
070DY

CATRE
CONSILIUL. LOCAL VARBILAU

-

-

-

Avand în vedere
prevederile din Instructiunea nr 2 din 17 februarie 2011
privind decontarea navetei
cadrelor didactice :
prevederile Legii educatiei nationale nr / 2011
cu modificarile si completarile
ulterioare :
prevederile Le
ar | 2014 pentru modificarea art 105
L. 12011:
prevederile OUG 92 din 18 decembrie 2012
luarea
privind
masuri în
1

din

domeniul

invatamantului

si

cercetarii precum

unor

in ceea ce priveste

plata sumelor
prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in
perioada ianuarie -31
decembrie 2013 ( cap l.an alin
4)
Hotararea Consiliului de Administratie
Scolii din data de 0723 42/a
rugam
sa ne aprobati decontarea contravalorii navetei din localitatea
de resedinta la locul de:
munca
de la locul de munca in localitatea de resedinta
a personalului didactic.
Anexam copii ale adreselor firmelor de
in
transport
care sunt mentionate preturile
biletelor de calarie
situatia centralizata a biletelor
/abonamentelor
luna Februarie
si

1

1.

al

Guma

6567,

pe

CONTABIL.
BILAN DANIELA

