ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU
CONSILIUL LOCAL

|a

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învățământul de
stat preuniversitar de pe raza comunei Vărbilău

al

Luând în discuţie Referatul de aprobare
primarului înregistrat sub nr. 3313 din 29,
04. 2021, precum şi Raportul Biroului contabilitate, finanţe, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2316 din 25. 03. 2021;

vedere:
în
adresa nr. 3855

Având
-

R

/

10. 03.

2021

a

Corpului

de control al Prefectului din cadrul

Instituţiei Prefectului Judeţi Prahova, înregistrată la noi sub nr. 2036 din 16. 03. 2021,
referitoare la respectarea legislaţiei privire la aprobarea cuantumului şi numărului
de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, în anul 2021;
adresa nr. 436 din 17. 03. 2021 transmisă de Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău,
2130 din 18. 03. 2021,
înregistrată la noi sub
prin care se solicită consiliului local să
aprobe cuantumul şi numărul de burse acordate elevilor din învăţământul de stat
preuniversitar cu frecvenţă de pe raza comunei Vărbilău, în anul 2021;
:
În conformitate
prevederile art. 82, alin. (1) şi (2), si art. 105 alin. (2), litera d) din Legea
1/2011 — Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.576 din 7 octombrie 2011
prevederile art. 4, alin. (2) din Ordinul MECTS
burselor elevilor din
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederilor articolului unic din HGR. nr. 1064 din 04. XII. 2020 pentru aprobarea
de
cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu
ajutor
frecvenţă,
social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu
care se
acordă elevilor
anul şcolar 2020-2021;
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. (2), lit. d), şi alin. (7), lit. a) din OUG
57 din 03. 07. 2019
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140, alin (1) şi art. 196, alin. (1),
a) din OUG nr.
57
din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările completări
cu

nr.

cu

nr.

nr.

a

şi

în

nr.

It.

si

şi

art. 134,

alin.

(1), lit. a)

din

OUG

nr. 57 din 03. 07. 2019

privind Cod

modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:
Art. 1. Se aprobă numărul

şi

cuantumul

burselor şcolare aferent anului

ȘCĂTăF

2020

2021, acordate lunar din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu
frecvenţă, de pe raza comunei Vărbilău, astfel

:

-

61
1

burse de merit în cuantum de 100
şi
de 100
lună.
cuantum
social în

burse de performanţă
bursă

de ajutor

lei

lei

/

bursă

lună;

—

Art. 2. (1). Acordarea burselor școlare se face în baza criteriilor specifice de acordare a
burselor aprobate de Consiliul de administraţie
Şcolii Gimnaziale, comuna Vărbilău, cu

încadrarea

în limitele fondurilor repartizate.

al

(2), Întreaga răspundere pentru corectitudinea acordării burselor școlare revine
conducerii Şcolii Gimnaziale, comuna Vărbilău, judeţul Prahova.

la

a

Art.3. Cu aducerea
îndeplinire
prevederilor prezentei se însărcinează Primarul
comunei Vărbilău prin compartimentele din cadrul aparatului său de specialitate, precum şi

Şcoala gimnazială, comuna Vărbilău.

Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale va comunica autorităţilor si
persoanelor interesate
va afişa la sediul primăriei Vărbilău prezenta hotărâre.

si

n”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
— Cristipg OM

VĂRBILĂU,

Nr. 18

12

Mai

2021

Contrasemnează,

A

SECRETAR GENERAL
al unităţii administrativ-teritoriale
* jr. COJOCARU. Florin — George
a

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMAR

Nr. 3313 din 29.

04. 2021
REFERAT DE APROBARE

/a Proiectul de hotărâre privind stabilirea
cuantumului
elevilor din învățământul de stat preuniversitar

şi a numărului de burse acordate
de pe raza comunei Vărbilău

Având în vedere propunerile cuprinse în Raportul Biroului
contabilitate, finanţe,
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu
privire la stabilirea
cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor
învăţământul
stat preuniversitar
de pe
comunei Vărbilău, pentru anul școlar 2020 — 2021;
impozite

şi

din

raza

de

Prin prezentul proiect de hotărâre,
propun aprobarea cuantumului şi a numărului de
burse acordate elevilor din învăţământul de stat
preuniversitar de pe raza comunei Vărbilău,
care va susține performanţele educaţionale ale elevilor din comuna
şi va accentua interesul
elevilor pentru şcoală, educaţie, disciplină şi
performanţă. Cuantumul burselor propun sa fie
stabili la 100 lei/luna așa cum
aprobat prin HG nr. 1064/2020, bugetul local al comunei
pe anul 2021 neputând suporta un cuantum mai mare
burselor.

fost

al

În temeiul prevederilor Legii
educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 şi ale OUG nr. 57 din 03.
07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare, propun
consiliului local, adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea
cuantumului şi a
numărului de burse acordate elevilor din învăţământul de
preuniversitar de pe raza
comunei Vărbilău.

stat

PRIMAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMĂRIA

2316 din 25. 03. 2021

Nr.

RAPORT
Ja Proiectul

de

hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse acordate
elevilor din învăţământul de stat preuniversitar
pe raza comunei Vărbilău

vedere:
în
adresa
3855

Având
-

de

nr. R

/

10, 03.

2021

de
a înregistrată
Corpului

control al Prefectului din cadrul
la noi sub
2036
16. 03. 2021,

nr.

Instituţiei Prefectului Judeţi Prahova,
din
referitoare la respectarea legislaţiei cu privire la aprobarea cuantumului şi numărului
de
burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în anul 2021;
adresa nr. 436 din 17. 03. 2021 transmisă de Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău,
înregistrată la noi sub nr. 2130 din 18. 03. 2021, prin care se propune consiliului local
să aprobe numărul şi cuantumul burselor școlare aferent anului școlar 2020
- 2021,
acordate lunar din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar
stat cu
frecvenţă, de pe raza comunei Vărbilău, astfel:
burse de performanţă şi burse de merit în cuantum de 100 lei / bursă / lună;
1 bursă de
7
ajutor social în cuantum de 100 lei / lună;

de

61

Consiliul de administrație al Școlii coordonatoare este obligat să stabilească criteriile
specifice de acordare
burselor sus-menţionate,
conformitate cu prevederile legale.

la

a

în

Pornind de
faptul că acordarea acestor burse reprezintă o formă de sprijin material,
vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la
învățătură şi disciplină, consider necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre
pentru stabilirea cuantumului
a numărului de burse acordate lunar elevilor din învăţământul
şi
de
stat preuniversitar de pe raza comunei Vărbilău, pentru anul școlar 2020 — 2021, aşa cum
au
fost solicitate de către Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău, în conformitate cu prevederile
art. 82 alin. (1) și (2) şi art. 105 alin.(2)
d) din Legea 1/2011, a Educaţiei Naţionale.

i.

Birou Contabilitate, Finanţe, Impozite si Taxe,

aaFC
OMAR

si

V

1

Și

dhob

=
9

ICOALA

GIMNAZIALĂ,COMUNA VĂRBILĂU

VĂRBILĂU

|.

0909).
Pa 03. Je0]

|

ns.

CĂTRE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRBILĂU

vedere art
in
burselor

JUDETUL PRAHOVA

Dai

PRIMARIA COMUNEI

din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a
elevilor din învățământul preuniversitar de stat „ art. 105 alin.(2) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/201 1”, Hotararea nr 1064/04.12.2020 şi procesul verbal incheiat
şedinţa
Consiliului de Administraţie din data de
februarie 2021 in care s-a discutat
aprobat Raportul
Comisiei de burse, vă rugăm să aprobaţi cuantumul şi numărul de burse pentru anul 2021.
Având

3

1

-

şi

- Cuantumul
- Număr de

în

unei

de

burse =

burse =

-

pentru elevii cu medii cuprinse

10

pentru elevii cu

medii

cuprinse

- Cuantumul

-

lei

= 35 lei

9,50- 9,99
în tranșa de
=

unei

burse
50 lei
Număr burse = 20
pentru elevii cu medii de 10 şi burse
performanţă
- Cuantumul unei burse
70 lei
- Număr de burse = 0
pentru elevii care au obtinut locul
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar- etapa judeteana

-

-

30

au fost:

în tranșa de 9,00- 9,49

- Cuantumul unei burse
18
- Număr de burse

-

şi

Pentru anul 2020 cuantumul
numărul de burse
Burse de meritsi performanta:
pentru elevii cu medii cuprinse
8,50- 8,99
tranșa
1.

in

de

de

1

- Cuantumul
- Numar de

2.

unei

la
burse =

burse

= |

70

lei

Burse sociale/pentru motive medicale
- Cuantumul unei burse = 70 lei
|
- Numar burse
de

=

Propunerile noastre pentru anul 202 -invatamant gimnazial:
1.
Burse de meritsi performanta:
elevii
cu medii cuprinse în tranșa de 8,50- 8,99
-- pentru

- Număr de burse
elevii
medii
de 9,00- 9,49
cu
cuprinse în trai
pentru
- Număr de burse
- pentru elevii cu medii cuprinse în tranșa de 9,50- 9,99
- Număr de burse = 24
- pentru elevii cu medii de
și burse de performanţă
de
burse 0
- Număr
- pentru elevii care
obtinut locul
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar- etapa judeteana
- Număr de burse =
2.
Burse sociale/pentru motive medicale
- Număr de burse =
Conform Hotărârii nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar
performanță, de me
stat,
frecvenţă, care acordă în anul școlar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de
merit, de studiu
social, de care pot beneficia eleviidin învăţământul preuniversitar de stat,
cu frecvență,
14

-

23

10

au

Ia

1

1

cu

Director,
Prof. Isăilă

se

ci
îl

de

în

Secretar,
Rujoiu-Mare

(ela

nr.
al
a

9)

»

ROMÂNIA

|

JUDETUL PRAHOVA

[mirean
Zi pain

|

Nr.

AL

ARGILAU

(6;

A

Toate U.A.T.-urile din județul Prahova

În temeiul dispozițiilor art. 253 li. a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora prefectul asigură monitorizarea aplicării unitare
Constituţiei,

a

şi respectării

legilor,

a ordonanțelor şi a hotărârilor

Guvernului, precum şi

a

celorlalte acte

normative de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice
deconcentrate, Li
nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, vă solicităm să
dispuneţi măsurile necesare

pentru respectarea dispozițiilor

5576/2011
1064/2020 ale

Ordinului

tineretului și sportului, ale H.G. nr.

stat.

şi

ministrului educației, cercetării,

Legii nr. 1/2011

a educaţiei naţionale,

în

ceea ce privește criteriile de acordare şi cuantumul
burselor pentru _elevii din învățământul
i
preuniversitar de

Municipiul Piolegti, B-dul Republicii
„e-malt:

2

— 4; judetul Prahova,
nr.
Infooubilc&orefecturaprahova,ra

Tal:

0242514015; fas: 0244 540067, 0244510276
şi

6) sar
“uunETuL

comunei
[ÎNrbfasin
[Pa a
|

În

atenţia prefectului județului/municipiului București

PRAHOVA

RimAziA

Spre știința: primarilor unităţilor administrative-teritoriale

Ph

Domnule/doamnă prefect,
Domnule/doamnă primar,
În

contextul elaborării bugetelor locale pe anul 2021

dreptului elevilor

la cele patru tipuri de

și

pentru

asigurarea respectării

burse școlare (performanţă, merit, studiu și ajutor
social), consacrat de art. 32 alin. (4) din Constituţie și reglementat de art. 82 din Legea
educației naţionale nr. 1/2011, Societatea Academică din România (SAR), initiatoare_a
Raportului special privind respectarea dreptului la burse scolare la nivel naționali, vă aduce
la

cunoștință următoarele:

1.

Conform Hotărârii Guvernului

nr.

1064/2020, publicată în M.Of. nr. 1195 din 8

decembrie 2020, cuantumul tuturor celor patru tipuri burse școlare aprobate prin
hotărâre de consiliu local trebuie să fie de mi
lum 100 de lei/lună. Autoritatea
Publică locală poate acorda

burse

școlare

în cuantum mai mare

prin contribuţie proprie, din bugetul local, la fondul
(2), lit d) din
2.

Legea

Conform art.
publicată în

5 alin.

(1), lit.)

din

Legea

din 9 martie

defalcat pe comune, orașe, municipii

către
3.

(conform art. 105 alin.

educaţiei naţionale nr. 1/2011).

M.OF. nr. 236

plata burselo

de burse

de 100 de lei/lună

școlare

bugetului

de

stat

pe anul

2021, prin anexa 5 a acestuia
și

nr.

a

15/2021,

fost alocată,

sectoare, suma de 527.771.000 lei pentru

la cuantumul minim de 100 lei/lună.

UAT-uri prin intermediul

2021

Acești bani vor

fi alocați

direcțiilor generale județene ale finanţelor publice.

În sarcina autorităţii publice locale există în continuare obligația prevăzută de art.
82 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale,

de aprobare a cuantumului

și

numărului

burselor şcolare prin hotărâre de consiliu local. Adoptarea HCL reprezintă o condiţie
de formă pentru acordarea burselor școlare, simpla prevedere
bugetul local a

în

fondurilor necesare nefiind suficientă.
hitos://bit

N/raport:burse, consultat la data de 4 aprilie 2021.
1

din

Societatea Academică
România (SAR)
str Mihai Eminescu, 61, sector 2, București, România
tel/fax: +40-21 2111477/2111424
http: //www.sar.org.ro

6) sar

idei în acțiune

4.

rea numărului burselor școlare nu face parte din marja de apreciere a
autorităţii locale. În stabilirea numărului de burse prin hotărârea sa, Consiliul local

Stal

trebuie să țină cont de dispoziţiile imperative ale Ordinului ministrului educaţiei
nr.
5576/2014, publicat

în

M.Of. nr. 768 din 1 noiembrie 2011, care reglementează

criteriile generale de acordare ale tuturor celor patru tipuri de burse.
Pentru
determinarea numărului de elevi care se incadrează în criterii,
unităţile de
5.

învățământ pot solicita sprijinul inspectoratului școlar judeţean și al unităților școlare.
În cazul în care sumele
provenite
bugetul de stat pentru plata burselor la nivelul

din

cuantumului minim sunt insuficiente, autorităţile publice locale au în
continuare
obligația de a aproba și plăti bursele către elevi, din venituri proprii ale bugetului
local, conform art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea educației naţionale. Pentru
echilibrarea sumelor până la concurenţa valorii necesare pentru plata burselor la
cuantumul minim, UAT se poate adresa Ministerului Finanţelor și Ministerului
Educaţiei, prin direcţiile generale
școlare judeţene, in

județene

ale

finanțelor

vederea completării fondurilor alocate

bugetare.
În baza

atribuţiei

dvs.

de monitorizare

253, lit. a) Cod

a

publice

la

și

inspectoratele

momentul

rectificării

respectării legii în teritoriu, în temeiul

art.

administrativ, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a transmite prezenta
adresă către toate unităţile administrativ-teritoriale din judet, precum și de a monitoriza

respectarea dreptului elevilor

la

burse școlare, precum şi, implicit, cadrul legal incident

expus mai sus.
Societatea Academică din România, think-thank cu expertiză în zona legislaţiei în
domeniul educației, stă
dispoziția instituțiilor prefectului
a autorităților publice locale

la

pentru

orice

burselor școlare,

Cu

şi

nelămuriri sau clarificări consideraţi necesare, referitoare

la

adresa de e-mail office(osar org.ro,

stimă,

Constantin-Alexandru Manda
CONSTANTIN

Coordonatorprogame

ALEXANDR

mana

Eee

Societatea Academică din România (SAR)
str Mihai Eminescu, 61, sector 2, București, România
tel/fax: +40-21 2111477/2111424
http 1www.sar.Org.ro
7

Clasa

une

la

subiectul acordării

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al. comunei Vărbilău,

pe anul 2021

Analizând iniţiativa primarului comunei Vărbilău prin Referatul
de aprobare înregistrat
sub nr. 3373 din 05. 05. 2021, precum
Raportul înregistrat sub nr. 3349 din 04, 05. 2021,
întocmit de către Biroul contabilitate, finanţe, impozite
taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Având
vedere:
Contractul nr.62/04.05.2021 pentru decontarea din bugetul Ministerului
sănătăţii, a
cheltuielilor pentru operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
organizate
autoritățile administraţiei publice locale in alte locații decât cele din
cadrul unităţilor sanitare , precum si Hotărârea Comitetului local
de situații de
din 05.05.2021 privind alocarea unor sume pentru
urgenta nr.
situaţiile
determinate de producerea unor alunecări de teren;
„.
În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale
nr, 273 din 29 Iunie
2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii bugetului de
stat anul
2021 nr. 15 / 2021;
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 (1), alin. (2) litera
alin. (4) lit. a) şi art. 155, alin. (4), lit. b)
din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), alin. (3), it. a) art. 140, alin (1) şi art. 196,
alin. (1), lit.
a) din OUG nr.57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Vărbilău, judeţul Prahova, convocat în baza
133, alin (1)
şi art. 134, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ,
adoptă prezenta,

si

si

în

de
1

pe

b),

art.

HOTĂRĂRE:
NI

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului comunei Vărbilău, pentru venituri
si cheltuieli
Secţiunea de funcţionare si Secţiunea de dezvoltare - pe anul 2021, conform anexelor care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Vărbilău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre
prin
compartimentele din cadrul aparatului său de specialitate.
Art. 3. Se desemnează secretarul general
pentru a comunica prezenta hotărâre
autorităţilor si persoanelor interesate.
-

u.a.t.

DP

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
— Cristi,

VĂRBILĂU,

Nr. 19

12 Mai 2021

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL
al unităţii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMAR

Nr. 3373 din 05. 05. 2021

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului
Cheltuieli
comunei Vărbilău, pe anul 2021

al

de Venituri si

vedere propunerile cuprinse in Raportul Biroului contabilitate,
in
finanţe, impozitesi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu
privire la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
pentru anul
si
2021,
Având

precum

anexele acestuia;

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006,
privind finanţele publice
locale actualizată şi ale prevederilor OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, privind administraţia publică locală, propun consiliului local
dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului local de venituri
cheltuieli al comunei Vărbilău pentru anul 2021, în
forma prezentată, conform anexelor
prezentul proiect de hotărâre.

şi

la

PRIMAR,
IONIŢĂ. Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMĂRIA

Nr. 3349

din 04. 05. 2021
RAPORT

/a proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al comunei
Vărbilău pe anul 2021
Având în vedere Contractul nr.62/04.05.2021
pentru decontarea
bugetul
Ministerului sănătăţii, a cheltuielilor pentru operaţionalizarea
centrelor de vaccinare împotriva
COVID-19 organizate de autorităţile administrației
publice locale in alte locaţii decât cele din
cadrul unităţilor sanitare precum si Hotărârea Comitetului local
,
de situaţii de urgenta
1
din 05.05.2021 privind alocarea unor
pentru

din

nr.

sume
situațiile determinate de producerea unor
alunecări de teren, se impune rectificarea bugetului cu
suma de 324 mii lei prin modificarea
sumelor prevăzute această destinaţie în bugetul aprobat
iniţial, astfel:
cu

*
*

TOTAL VENITURI.
TOTAL CHELTUIELI

:
:

10.758,75 mii lei
10.851,30 mii lei

Cheltuielile necesare funcţionarii si dezvoltării se modifica astfel

.

Autorităţi:

cheltuieli de materiale se majorează cu suma 30

Alte cheltuieli in domeniul sănătății

.

mii

:

lei

:

cheltuieli materiale se majorează cu suma 294

mii

lei

Faţă de cele de mai sus propun iniţierea proiectului de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Vărbilău, pe anul 2021.

Birou Contabilitate, Finanţe, Impozite si Taxe,
Şef birou

,

GAA bul
RADU Corina

PE

(5PRIMARAȘ

SN

+.
Operator date cu caracter personal invegtstrat la nr 21949

CONTRACT

NR.

poi

62/04.05.2021

pentru decontarea. din bugetul Ministerului Sănătăţii,
a cheltuielilor pentru operaţionalizarea
centrelor de vaccinare impotriva CONID-19 organizate de autoritățile
administraţiei publice locale
în alte locaţiidecăt cele din cadrul unităţilor sanitare:
snâzAȚii

RMO

CAPITOL

ărţii

contractante

m

—

Direcţia de Sănătate Publică

a Judeţului PRAHOVA. cu sediul în municipiul Ploieşti. str
judeţul Prahova, telefon 0244/522 201
0244/523471, cont IBAN nr
ROUSTREZ23A665050510145X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti.
reprezentată prin
LOGHIN IOANA JULIETA, în calitate de director execut
1

nr.3,

Lache Ionescu

fax

Unitatea administrativ

teritorială COMUNA VĂRBILĂU. cu sediul Com Vărhilău . Sat
Vărbilău. telefon 0244/ 244091, fax. 0244 244202. contul nr. ROASTREZ52621.420241NNNXN
deschis la Trezoreria Slanic reprezentată prin di. ION IONITA,
calitate de
>

primar.

in

au convenit la încheierea prezentului contract.

cu

respectarea următoarelor clauze

CAPITOLUL I:Obiectul contractului
Art. 1- Obiectul prezentului contract îl constituie decontarea cheltuielilor curente. inclusiv
pentr
plata personalului medicu-sanitar
a registraterilor medicali. precum
a cheltuielilor de capital
necesare pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19.
organizate de
Unitatea Administrativ. Teritorială COMUNA VĂRBILĂL în alte locaţii decât cele din cadrul
unităţilor sanitare care se atlă în relație contractuală cu casele de asieurări de sănătate.
respecti

i

şi

Centrul de Vaccinare, situat în Comuna Vărbi u, -Camin Cultural, str. DI 101,
Civic, cu un Mux( punet de vaccinare).

-

Centrul

CAPITOLUL. II:Durata contractului
Art,

(I)Prezentul contract

de

31 decembrie 2021
este valubil până la data
prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a
prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa
urgenţă a Guvernului pr. 3.2021 privind unele măsuri
plata personalului implicat
pentru recrutarea
procesul de vaccinare impotriva COVID-IY şi
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii. prin inche
a unui act adiţional semnat de ambele
părți

2

(2)Durata

de

și

Art. 3

(1) Direcţia

n

a

de Sănătate Publică
Judeţului PRAHOVA are urmatoarele obligaţii
încheie contracte cu autoritățile publice locale sau iulețene pentru desfăşurarea
activităților de vaecinare impotriva COVID-19. contorm strategiei
naționale de vaccinare impotriva
COVID-I9;
258 asigure de ontarea lunară a cheltuielilor prevăzute
art.
în baza documentelor
prevăzute la art. din prezentul contract şi listei personalului care desfăşoară activitate în cadrul
centrulue de vaccinare. pentru fiecare centru de vaccinare. contorm
anexei nr. | care tace parte
din
$
integrantă
zile lucrătoare de la primirea creditelor bugetare d:
prezentul contract. în termen de
la Ministerul Sănătăţii
1.să

6

la

a

1

(2) Unitatea administrati» teritorială COMUNA VĂRBILĂU
următoarele obligaţii
1.58 asigure
organizarea centrelor de vaccinare în cunformitate cu prevederile Orlinului
ministrului Sănătăţii, al ministrului afacerilor
cei
interne, al ministrului apărării. naționale şi al
ministrului lucrărilor publice. dezvoltarii şi
administrației nr.2.171/181/M.223-4.380-2020 pentru
Stabilirea normelor privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare impotriva
.
COVIDA9, cu modificările şi completările ulterioare:
258 desemneze un medic coordonator
pentru fiecare centru de vaccinare:
3să asigure personalul medico-sanitar ŞI Tepistratorii
medicali pentru desfăşurarea
activităților de vaccinare. cu respectarea prevederilor legale in
vigoare:
158 asigure desfăşurarea activităților de
vaccinare impotriva COVID-IY contor
instrucpumlor transmise de nucleul uteţean de coordonare din cadrul CICCI
sau nucleul local de
coordonare a vaceinării
5.5A
asigure respectarea condițiilor de recepție. depozitare, manipulare. administrare și
d
a
vaccinurilor. contorm instrucțiunilor transmise
raportare
nucleul județean de coordonare dun
cadrul CJCCI sau nucleul local de coordonare a vaceinării
(răspunde de utilizarea fondurilor decontate din hugetul Ministerului Sănătăţii
potrivit
destinaţiei stabilite pentru acestea

are

de

CAPITOLUL. V:Modalitatea de decontare
le curente eligibile la decontare
sunt
aheluieli cu managementul deșeurilor menajere şi al deşeurilor periculoase rezultate din
acuitatea de vaccinare. inclusi recipiente pentru depozitare.
bkheltuieli utilităţile aferente punctelor de vaccinare:
<heluieli
cu curăţenia centrelor de vaccinare. inclusiv
dezinteeție grupuri sanitare:
dkheluichi cu produse penru
igiena măinilor prin spălare (săpun lichid, prosoape de hârtie!
ekheltuicli cu consumabile de birotică tpiuri.. hărue. consumabile
pentru imprimante.
dosare, bibhoratturi
Theluicli cu medicamente, materiale sanitare, echipamente de
protecție. dezintectanţi
pentru maşini şi suprafețe, dispozitive medicale (1 termometru contactless
Nu. dacă acestea mu au
tost furnizate de autorităţile responsabile;
«cheltuieli cu dozatoarele de apă (2
ntru de vaccinare), cheltui Ii cu
apa pentru dozatoare
şi cu pahare de unică
folosinţă.
cu

hbeltuneli

de

cu

mobilier

birou
primire pentru zona de recepţie registrator. | scaun de birou registrater. | masă
Şi e scaune flux pentru zona
triaj.
scaun de vaccinare flux.
mâsuţă pentru depozitarea
materialelor sanitare şi a vaccinului/Mux.
12
scaune/fux pentru zona de Supraveghere
postvaecinare: | pat de consultație Pus,
supori pentru perfuzie tlux.
de haine/1lus:
-

1

de

1

1

1

1

1

cuier

Irigider dotat cu termometru de monitorizare a temperaturii centru de
vaccinare. cu
dimensiuni adaptate la numărul de fusuri din centru.
iKheluieli cu materiale pentru signalistică,

NI

PC

(sau laptop) fus.

1

imprimantă fus:

IXlispensere penru dezintectanţi şi pentru
hârtie (câte I/Mus
prosoape
mbdispensere pentru hârtie igienică, săpun lichid şi prosaape de hârtie
(câte

de

sanitar).

1

pe fiecare

n) trusă de urzenţă flux. dotată cu: tensiometru, Stetoscop, ser fiziologie. branule.
adrenalină, epipen, HIIC, pertuzor:
oXheltuieli cu reamenajarea unui Spaţiu existent: intre.
3
panouri despărțitoare: flu.
chiuvetă (chiuvetă fixă sau chiuvetă mobilă) Nux
Art,
Chehuielile de capital eligibile la decontare sunt cheuieli cu licenţele
pentru PC laptop
Art. 6 - (I)in vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 1. Unitatea
administrativ teriturială
COMUNA VĂRBILĂU. prezintă până cel târziu la data de S
a fiecărei luni. pentru luna
anterioară, următoarele documente:

şi

-

1

Borderou centralizator al activităţii desfăşurate în
centrul de vateinare de personalul
angajat în aceste centre. conform modelului prevăzut
anexa nr. 2 care face parte integrantă din
-

prezentul contract:

în

II
Porderou centralizator cuprinzând documentele justificative ale
cheltuielilor eligibile lu
decontare stabilite prin prezentul contract. contorm modelului
3
prevăzut în anexa
care tace
din
parte integrantă
prezentul contract. însoțit de copii contorm cu originalul ale documentelor
justificative (facturi), cu incadrarea în limitele bugetare aprobate
cu această destinaţie:
- Situaţie centralizată
la
numărul
cu privire
programări zi. în funcţie de disponibilitatea
vaccinului în cadrul centrelor de vaccinare: programul centrelor de vaccinare se adaptează la
numărul de programări
- evidenţa orelor aterente
transportului spre zonele de va cinare. in cazul echipelor mobile
de vaccinare
(2)Netransmiterea de catre Unitatea administrati ternorială COMUNA VĂRBILĂU
docuu entelor prevăzute la alin. 41)
către Direcția de Sănătate Publică a Judeţului PRAHOVA atraue
amânarea decontării până la următoarea perioadă de rapurtare, cu respectarea prevederilur
in
=

nr

de

lea

vigoare,

(3)Modalitatea de decontare se realizează în următoarele limite, astfel
a)pentru dotarea unui centru cu un fus maximum 30000 lei: în cazul operaționalizării mai
multor fluxuri într-un centru. suma maximă decontată va
crește cu câte Ș.000 de lei fiecare Iux.
bypentru cheltuielile prevăzute la art 4 lit.
au). decontarea se realizează în mita max ună
dk 20.000 de lei lună Nux

CAPITOLUL VI:Soluţionarea

litigiilor

Art. 7- Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părți pe cale amiabilă
În situația în care părțile nu
ajung la o înţelegere pe cale amiabilă. acestea
pot adresa instanțelor
judecătoreşti competente.

se

CAPITOLUL. VII:Condiţii incetare contract
Art. 8 Contractul incetează în următoarele condiții
Lin cazul în care Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului PRAHOVA constată
nerespectarea unci/unor obhzaţii asumate de către nitatea Administrativ. Leritorială COMUNA
VĂRBILĂU de natură a preiuticia grav derularea contractului.
poate solicita incetarea acestuia
încetarea contractului nu este de natură a înlătura oPlizaţile anterioare deja scadente şi neonorate
ale parților,
2.prin ajungere la termen:
acordul părților.
3.prin
definitivă sau temporară a activităţii uneia dintre părţi
prin înc
sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale. Neindeplinirea clauzelor contractuale se
poate
de comun acord pe cale amiabilă sau prin adresarea către instanţele
constata
judecătoreşti
competente:
3 prin denunţarea unilaterală de către una dintre părți
L

CAPITOLUL. VII:Clauze speciale
Art. 9 - Se pot incheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care. prin actele normative
în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a inchetat
prezentul contract, au fost aprobate
modificări în volumul. structura sau bugetul aprobat.
acestuia
pe parcursul derulării
Art. 10 - Dacă clauză a acestui contract este declarată nulă. celelalte
prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să tie inlocuntă
printr-o altă clauză, în conformitate cu prevederile legale
v

CAPITOLA
- Orice impreiurare de fapt independentă de
voinţa părților. intervenită după data semnării
prezentului contract şi care impredică executarea acestura. este considerată forţă majoră şi
exonerează de răspundere partea care invocă. Sunt considerate forță majoră. în sensul
prezentei
clauze, imprejurări ca: război, revoluție. cutremur. mari mundaţii. embargo.
Art. 12 - Partea care invocă forța majoră trebuie să
zile de
anunțe cealaltă parte în termen de
data apariţiei respectivului caz de forţă majoră și. de
la
de
încetarea
asemenea.
acestui caz

Art.

v

5

la

la
o
Art. 13 - Dacă nu se procedează
cazului de forţă majoră, partea

la

la

anunţarea

care:

îl

în

termenele pres ăzute mai sus

invocă Suportă toate

daunele

începerii şi inetării
provocate celeilalte părți prin
a

neanunţarea
termen
Art. 14
cazul
care împrejurările care obligă
suspendarea executării prezentului contrat
prelungesc pe perioadă mai mare de
luni. fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului

În

în

6

CAPITOLUL X:Dispoziţii finale
15 - Orice moditicare
poate fi tăcută numai cu acordul scris al ambelor părţi.

Art.

prin

act

se

adițional

Prezentul contract s-a incheiat astăzi, 03.05.2021, în două
exemplare câte unul pentru fiecare parte.
şi se completează conform normelor legale în
vigoare

DIRECŢIA DE
ĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚULUI PRAHOVA

A

COMUNA VĂRBILĂL,

PRIMAR,
ION IONITA

AVIZAT,
COMPARTIMENTULIURIDIC,
Cons.jr. IONESCU ANDREIA ROXANA

>>

JUDEŢUL PRAHOVA
COMITETUL LOCAL PENRU SITUAŢII DE URGENȚĂ

PRIMĂRI VĂRBILĂU

HOTĂRÂRE
măsuri
privind aprobarea unor
ca urmare a alunecărilor de teren produse în Comuna Vărbilău la
hotarul dintre satele Livadea şi Podu Ursului, punct „Grădina Badii”
pe proprietăţi private

Badii”

-

Analizând situaţia complexă produsă prin alunecările de teren din zona „Grădina

saţ Livadea;

În conformitate cu prevederile din O.U.G.

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.15/2005 şi de H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
centrelor operative pentru
organizatorică, atribuţiile , funcţionarea şi dotarea comitetelor
de
urgență;
situați
Având în vedere Dispoziţia nr.310/2016 privind actualizarea componenţei Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă la

şi

nivelul comunei Vărbilău,

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vărbilău,

HOTĂRĂŞTE:
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgență Vărbilău, îşi însuşeşte măsurile
stabilite în şedinţa din data de 05.05.2021, conform Procesului verbal anexat, care face parte
integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2. - Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Județului Prahova şi
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgență Vărbilău.

Art.1.

-

Comitet Local pentru Situaţii

de Urgență Vărbilău

Preşedinte,

Primar, IONIŢĂ Ion

Nr.1 din 05.05.2021

o
ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

COMUNA VĂRBILĂU

COD FISCAL

2844197

0244-244091;
0244-244202

TEL/FAX

NR.

3365/05.05.2021

PROCES-VERBAL

in

Încheiat azi, 05, 05.2021,
şedinţa extraordinară a Comitetului Local, pentru Situaţii
de Urgență din localitatea Vărbilău, cu următoarea ordine de zi :

Stabilirea de masuri ca urmare a alunecarilor de teren produse în
Comuna Vărbilău, la hotarul dintre satele Livadea şi Podu Ursului, punct „Grădina Badii”,
pe
proprietăţi private.
Preşedintele CLSU Vărbilău a prezentat
sinteză a situației : fenomenul de alunecare
s-a produs într-o zonă de terenuri impădurite, proprietate privată a unor locuitori din satul
Livadea, pe lungime de peste 1 km şi o lățime medie de peste
150 m, rezultând o suprafață de aproximativ 15 ha.
În afara terenurilor impădurite au fost afectate şi gospodăriile proprietarilor
Negoiță Emilian
persoane şi Ioniță Constantin - 3 persoane, în imediata apropiere a zonei
afectate aflându-se si gospodăria d-lui Moise Constantin (6 persoane). Până în momentul
inceperii şedinţei, membrii primelor gospodării au fost evacuaţi în locuințe
afara perimetrului
afectat.
În scopul gestionării situaţiei create
se impune, cu necesitate, adoptarea
următoarelor măsuri
Monitorizarea permanentă a teritoriului afectat;
Solicitarea sprijinului de specialitate din partea Instituţiei Prefectului
Judeţului
Prahova
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență Prahova;
Identificarea unor spații care pot fi amenajate pentru folosinţa membrilor
familiilor evacuate şi a unor terenuri pe care pot fi amplasate locuințe modulare;
Alocarea sumei de 30.000 lei în bugetul local pentru cheltuieli privind
evacuarea, cazarea şi întreţinerea membrilor familiilor afectate, precum şi pentru amenajarea
spaţiilor existente în clădirea proprietatea Comunei Vărbilău, satul Livadea, zona „Baza sportivă”
şi a terenului pentru amplasarea unor construcţii modulare în zona „Bazei sportive” din satul
Vărbilău. Se va aproba încheierea unui contract de prestări servicii cazare cu o
pensiune
zonă.
Măsurile propuse au fost aprobate prin Hotărârea nr.1/05.05.2021, care va fi
comunicată Instituţiei Prefectului Județului Prahova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

o

2

în

:

-—

şi

din

Prahova.

PREŞEDINTE,

PRIMAR,
Ion IONIŢĂ

"se

A

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL U.A.T,,
Florin George COJOCARU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului
localității Vărbilu, judeţ Prahova, în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Parteneriatul, pentru
Managementul Apei Prahova”
Analizând iniţiativa primarului comunei Vărbilău
prin Referatul de aprobare înregistrat
Sub nr. 3505 din 11. 05. 2021,
si
precum Raportul înregistrat sub nr. 3462 din 10. 05. 2021,
întocmit de către Secretarul general AI
unităţii administrativ teritoriale, comuna Vărbilău;

vedere:
în
Adresa transmisă de

Având
-

Managementul
05. 2021;
-

Apei

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Prahova” înregistrată la Primăria Vărbilău sub nr. 3455 din 10.

Prevederile Art.21, pct. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”,
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vărbilău nr. 27
din 19 Iunie 2014, privind
asocierea comunei Vărbilău cu județul Prahova,
prin Consiliul Judeţean Prahova şi
cu alte unităţi administrative din județul Prahova, în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciu de alimentare cu apă
de
Canalizare „Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova”;

şi

În conformitate cu prevederile H.G.
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv
cadru si al statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, 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 (1), alin. (2)
2019 privind Codul administrativ;

tera

e),

alin. (9)

Ii. a) din OUG nr. 57 din 03.

07.

În temeiul art. 139, alin,
(1), alin. (3), it. f). art. 140, alin (1) şi art. 196, alin. (1),
a) din OUG
din 03, 07. 2019 privind Codul administrativ,

nr. 57

Şi

art.

în

Consiliul Local al comunei Vărbilău, judeţul Prahova, convocat
baza
133, alin
134, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57
03. 07. 2019 privind Codul administrativ,

adoptă prezenta,

din

art.

it.

(1)

HOTĂRĂRE:
Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului
dl. IONIŢĂ Ion — primarul
comunei Vărbilău, cetăţean român, născut la data de 24, comunei,
07. 1949, comuna Vărbilău,
Judeţul Prahova, domiciliat
comuna Vărbilău, sat Vărbilău, nr. 640, Judeţul Prahova,
posesor al C.I. seria PH nr. 896773, eliberat de SPCLEP Slănic la
data de 01. 02.2010,
cadrul Adunării Generale a Asociaţilor ce urmează
a se organiza, să-şi exercite dreptul de vot,
să aprobe şi să semneze
numele comunei Vărbilău
seama acesteia, Proiectul de
hotărâre privind modificarea Art.210 din Regulamentul pe
serviciului de alimentare cu apă
de
canalizare în unităţile administrativ teritoriale membre
Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Apei Prahova” privind eliminarea
facturării serviciului de preluare a apei pluviale
(meteo) pentru persoanele fizice si juridice din
aria de operare
S.C. Hidro Prahova S.A.

în

în

în

în

şi

şi

ale

a

Art.2. În cazul în care d.

IONIŢĂ 1on, primarul comunei Vărbilău,
reprezentant al
comunei Vărbilău în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare,
Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova”, nu poate participa la Adunarea
Generală a Asociaţilor, se
împuterniceşte d. ANGHELACHE Pompiliu
Cristinel,
viceprimar la comunei Vărbilău,
cetăţean român, născut la data de
09. 1971,
oraşul Slănic, Judeţul Prahova, domiciliat
în comuna Vărbilău, sat
Vărbilău, nr. 1022, Judeţul Prahova, posesor
C.I. seria PX nr.
124292, eliberat de SPCLEP Slănic la data de 18. 10.
2010, cu ducerea la îndeplinire a
mandatului special acordat la art. 1 al prezentei.

03,

Art.3. Hotărârea Consiliului local

în

nr.

18 din

Art.4. Se desemnează secretarul general
hotărâre autorităţilor
persoanelor interesate.

si

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ANGHELACHE

VĂRBILĂU,

Nr. 20

Pompiliu

12 Mai 2021

—

Cristis

al

27. 02. 2015 se abrogă.
al

comunei pentru a comunica prezenta

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL
al unităţii administrativ-teritoriale
Îr. COJOCARU Florin - George

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMAR

3505 din 11. 05. 2021

Nr.

REFERAT DE

APROBARE

/a proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului localităţii
Vărbilău, judet Prahova, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”

din

vedere propunerile cuprinse in Raportul întocmit de către di. Cojocaru Florin
secretar general al comunei, cu privire la necesitatea oportunitatea acordării unui
mandat special reprezentantului localităţii Vărbilău, judeţ Prahova, în cadrul Adunării Generale
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei
Având

George

si

Prahova

cu

În conformitate
prevederile H.G, nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutival statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale:
prevederilor OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, propun aprobarea proiectului de
hotărâre iniţiat in acest sens, in forma prezentată Consiliului Local
spre analiză si dezbatere.
cadru

si

PRIMAR,
IONIŢĂ Ion

î
<
/PRIMAR

ESI

ZONA

Ş)

>

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VĂRBILĂU

PRIMĂRIA

Nr. 3462

din

10. 05. 2021

RAPORT
/a proiectul de hotărâre privind la proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special
reprezentantului localităţii Vărbilău, judeţ Prahova, în cadrul Adunării Generale
a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul
Apei Prahova”

Vărbilău cu

s-a aprobat asocierea comunei

Prin Hotărărea Consiliului Local Vărbilău nr. 27/2014
Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova si cu

alte unităţi administrative din
Judeţul Prahova, in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utiităţi publice
pentru serviciul de
alimentare cu apă si de canalizare „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL
APEI — PRAHOVA”.
Totodată s-a aprobat Actul Constitutiv
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice

al

pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare „Parteneriatul pentru
managementul Apei Prahova”, precum desemnarea primarului comunei Vărbilău ca reprezentant
comunei Vărbilău în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
utilităţi publice pentru serviciul de
salubrizare „Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova”.
Având în vedere adresa transmisă de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Apei Prahova” înregistrată la Primăria Vărbilău sub nr. 3455
10. 05. 2021,
solicită mandat special reprezentantului comunei
prin care
a vota în proxima şedinţă a
pentru
Adunării Generale a Asociaţiei, Proiectul de hotărâre
privind modificarea Art.210 din Regulamentul
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
unităţile administrativ teritoriale membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Apei Prahova” privind
eliminarea facturării serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru
persoanele fizice si juridice
din aria de operare a S.C. Hidro Prahova
S.A.;
Potrivit prevederilor art. 1 punctul nr. 7 din HG nr. 742 din 26
august 2014 privind modificarea
anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, ” În cazu/ în care reprezentantu/ unuia dintre asociaţi
nu poate participa la şedinţa unei
adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de
un alt reprezentant al
unități aclministrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative
a
unităţii administrativ-teritoriale asociate."
Faţă de cele de mai sus, propun iniţierea unui proiect ce hotărâre privind acordarea unui
mandat
special reprezentantului localităţi Vărbilău, judeţ Prahova, în cadrul Adunării Generale Asociaţiei de
a
Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”
cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor ce urmează a se organiza, să-și exercite dreptul de
vot, să aprobe şi să
semneze
numele comunei Vărbilău şi pe seama acesteia, Proiectul de hotărâre privind modificarea
Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare în unităţile administrativ
teritoriale membre
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Apei Prahova” privind eliminarea facturării serviciului de preluare a apei pluviale
(meteo) pentru
persoanele fizice si juridice din aria de operare a S.C. Hidro Prahova S.A.

al

din

se

în

în
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ale

SECRETAR

GENERAL

al unităţii administrativ-teritoriale
Îr. COJOCARU Florin = George
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JUDEŢUL PRAHOVA

Mr

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA

Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
0244 51 44 52
Fax: 0244 33 29 76
Tel:

PINA HI)tI WIMiMNTILIA

Cont: RO 05BTRLRONCRTO258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
email: office Badiapa-prahova.ro
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Prin prezenta, va rugam sa emiteti o Hotarare a Consiliului Local
prin care sa se
acorde un mandat special doamnei/domnului primar sau unui reprezentant, pentru a
putea vota in proxima sedinta a Adunarii Generale a Asociatiei, proiectul
hotarare
privind modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu
apa si de
Canalizare in UAT-urile membre ale Asociatiei, in care isi desfasoara activitatea
Operatorul Regional SC Hidro Prahova SA, privind eliminarea facturarii serviciului de
preluare
apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a
S.C. Hidro Prahova S.A.

de

a

Cu

stima,

Director Executiv

„

>IAA

>

JUDEŢUL PRAHOVA
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”
Ploieşti,
Tel:

Cont: RO

mura Pau
aratsueta

B-dul

Republici

nr.2-4, Camera 629

0244 91 44 52 Fax: 0244 33 29 76
OSBTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Plolesti
CUL:

ama asipraneva

vant

23399070.
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cai
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pi
Pâre
Său

CONVOCATORUL

Adunarii Generale a Asociatilor

PF

„;

Se aproba,
Presedinte

lulian:DUMITRESGI

id ua

Se corvoaca Adunarea Generala a Asociatilor conform Art.19 alin (1) din Statutul Asociatiei, in
data de 21.04.2021 ora 14, ONLINE, cu aplicatia ZOOM, sala 200, Palatul Administrativ, urmand a
primi invitatia
In

cu 30 minute inainte.

cazul

in care

la

data de 21.04.2021 ora 14 vor fi intrunite conditile de cvorum prevazute
nu

de lege si cispoziţiile Statutului Asociatiei de Dezvoltate

Managementul Apei Prahova”, Adunarea
21.04.2021
invitatia

cu

la

2.

“Parteneriatul pentru

Generala a Asociatilor se va desfasura in data de

ora 14.30 ONLINE, cu aplicatia ZOOM, sala 200, Palatul Administrativ, urmand

30 de minute inainte.

ORDINE

1...

Intercomunitara

DE

a

primi

ZI.

Asociatia de Dezvoltare
Proiect de hotarare privind aderarea localitatii Floresti la
Prahova”.
Apei
Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul
Proiect de hotarare privind modificarea Art 210 din Regulamentul serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare în unitaţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de
În care
Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”
eliminarea
PRAHOVA
privind
HIDRO
SA,
îşi desfăşoară activitatea Operatorul regional
facturarii serviciului de preluare a apei pluviale (meteo) pentru persoanele fizice si juridice
din aria de operare a Hidro Prahova
Prezenta hotarare urmeaza a intra in vigoare incepand cu data de 01.05.2021

şi

3.

Proiect de hotarare privind modificarea urmatoarelor articole din Statutul Asociatiei;
*

*

*

()

sil c),
La Art 17 se elimina alineatul (3), la alineatul (4) se elimina literele
”
fi
transmisa
prin
Convocarea
Art19 alineatul (2), va avea urmatorul continut:
scrisoare, fax sau omail cu cel putin 5 zile calendaristice pentru sedintele ordinare
ale Adunarii Generale a Asociatilor si cu cel putin 3 zile calendaristice pentru
sedintele extraordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor.";
Art 23 It (4), va avea urmatorul continut: "Consiliul Director angajeaza directorul

va

executiv al Asociatiei si mandateaza directorul
personalului aparatului tehnic al Asociatiei."

executiv pentru angajarea

Proiecte hotarare privind
S.C. Hidro Prahova SA

4...

avizarea propunerilor

Proiect de hotarare privind

5.

aprobarea

31.12.2020:

-

Bilantul Contabil;
Contul rezultatului

situatiilor

financiare anuale incheiate

la

exercitiului financiar;

Repartizarea rezultatului exercitiului financiar
descarcarea de gestiune,
Raportul Consiliului Director
Raportul Auditului Financiar,
Raportul Cenzorului

si

Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii nr.126 din 02.08.2021 a Adunarii Generale
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova

6...

Proiect de hotarare privind
Dezvoltare Intercomunitara

7.

—

modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului Asociatiei de
Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

de

vota

zi, reprezentantii asociatilor au drept de vot
punctul (2) de pe ordinea
baza unui mandat scris, acordat expres, in prealabil prin hotarare a autoritatii deliberative a

Pentru a
numai in

de movificare ale Actului Constitutiv al

putea

asociatului al carui reprezentant este, conform Ar. 21, pct.1 din Statutul Asociatiei.
Va

rugam

ca,

pana

la

adiprahovayahoo com sau

data sedintei, sa ne transmiteti mandatui mentionat la adresa de email
la

fax

nr.0244

33 29

78.

Director

Executiv,

Bogdan
ogdan Hodorog.Hodorog..,

-

Se

1

07.05.2021

modei hotarare acordare mandat
specia

4

Warning: preg_split() expects parameter
to be long, string given in
/ome/varbilau/public_htmi/email/functions/imap. messages.php on linc 808
Invalid argument supplied for foreach() in

—
Warning:

on
line 52
Apa-Canalizare Prahova" <ofice(d)adiapa-prahova.ro>
model hotarare acordare mandat special
Fri, May 7,2021 10:48 am
"Varbilau” <primar(a primaria-varbilau.ro> secretar primaria-varbilau.ro,

/home/varbilau/public_htm//email/functions/mime.php

From:
Subject:

"A.DI.

Date:

To:

*/ASOCIATIA

DE

MANAGEMENTUL

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA

APEI PRAHOV/*

PARTENERIATUL

PENTRU

“7
pe

*//*DOMNULUI.

PRIMAR

Urmare a discutiei din sedinta de ieri 21.04.2021, a Adunarii Generale
a
Asociatiei, va transmitem anexat modelul de hotarâre (model ce poate fi

adaptat de dvs.) privind acordarea unui mandat special doamnei /domnului
primar Sau unui reprezentant, pentru a putea vota proiectul de hotarare
privind /modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare în UAT-urile membre ale
Asociatiei, in care isi
desfasoara activitatea Operatorul Regional SC HIdro Prahovă SA, privind
eliminarea facturarii serviciului de preluare a apei pluviale (meteo)
pentru persoanele fizice si juridice din aria de operare a S.C. Hidro
Prahova
S.A.
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