
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.1549/25.02.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus 

 

    Consiliul Local al comunei Provița de Sus, județul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data de 
25.02.2021, având în vedere :  

- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.1549/25.02.2021,  

- raportul de specialitate  înregistrat cu nr.1547/25.02.2021, 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Provița de Sus, în calitate de iniţiator,  

- rezultatul votului secret exercitat de către membrii Consiliului Local al Comunei Provița de Sus  

- Ţinând cont de prevederile art. 152 alin. (2) și (3), coroborat cu art.5 alin.cc)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și în conformitate cu rezultatul votului secret exercitat de către membrii 
Consiliului Local al comunei Provita de Sus 

 
         În temeiul prevederilor : art.139 alin.(3), lit l), alin.(6) și (7), art. 140, art. 152 alin. (2) și (3), art. 
196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art.198 și 243 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ . 
 

Consiliul Local al comunei Provița de Sus , adoptă prezenta hotărâre  : 
 
 Art.1  Se alege în funcția de viceprimar al comunei Provița de Sus, județul Prahova,  domnul………  pe 
întreaga durată a mandatului Consiliului Local Provița de Sus  . 
 Art.2 Pe durata exercitării mandatului de viceprimar domnul …………. își păstrează statutul de consilier 
local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut . 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Secretarului General al comunei Provița de Sus  
Instituției Prefectului – Județul Prahova, Primarului comunei Provița de Sus, persoanei în cauză și va fi 
făcută public prin afișare la sediul instituției și pe site-ul propriu .  
 

Inițiator,  
Primarul comunei Provița de Sus 

 
Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.1548/25.02.2021  
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus 

 

 Având în vedere : 

- rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie 2020, validarea și constituirea noului Consiliu 
Local al comunei Provița de Sus   

- raportul de specialitate  înregistrat cu nr.1547/25.02.2021, 

- Ţinând cont de prevederile art.139 alin.(3), lit.l), alin.(6) și (7), art.152 alin. (2), (3), (6), (7) și 
(8), coroborat cu art.5 alin.cc)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  

- Necesitatea de a avea o persoană numită în funcția de viceprimar al comunei , pentru a putea 
suplini la nevoie absența Primarului și pentru a duce la îndeplinire sarcinile ce sunt trecute în fișa 
postului de viceprimar  

  

  În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre privind  alegerea 
viceprimarului  comunei Provița de Sus, proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local 
al comunei Provița de Sus . 

 

 

Primar , 

 

Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA               
JUDEŢUL PRAHOVA          
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMĂRIA  
Nr.1547/25.02.2021 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus 

 

     Luând act de rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie 2020, urmate de validarea și 
constituirea noului Consiliu Local al comunei Provița de Sus  , moment în care mandatul de 
consilier local, respectiv de viceprimar al domnului Stanciu Ion a încetat,  

   Ţinând cont de prevederile art.139 alin.(3), lit.l), alin.(6) și (7), art.152 alin. (2), (3), (6), (7) și 
(8), coroborat cu art.5 alin.cc)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,  

  Având în vedere  necesitatea de a avea o persoană numită în funcția de viceprimar al comunei , 
pentru a putea suplini la nevoie absența Primarului și pentru a duce la îndeplinire sarcinile ce 
sunt trecute în fișa postului de viceprimar,  

   Constat că sunt îndeplinite cerințele de necesitate, oportunitate și legalitate, motiv pentru care 
propun întocmirea proiectului de hotărâre privind  alegerea viceprimarului  comunei Provița de Sus. 

 

 

Secretar General al UAT 

jr. Goagă Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.1215 / 09.02.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus 

pentru anul școlar 2021-2022 
Având în vedere:  
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Prahova nr.5735/10.12.2020 pentru organizarea rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 în unitatea administrativ-
teritorială comuna Provița de Sus  , județul Prahova , înregistrată la Primăria comunei Provița de 
Sus sub nr.910/26.01.2021; 
 - prevederile art. 20 și art. 61 alin. (1), (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu 
modificările și completările ulterioare , precum și ale art. (20 ) lit. g) și art. 24 din Metodologia 
privind organizarea  rețelei unităților de învățământ  preuniversitar pentru anul  școlar 2021-2022 
, aprobată prin  Ordinul MEN nr. 5599/2020 ; 
Analizând : 
-  Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
 - Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  

       - Avizele  celor trei comisii:  
        - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia 
mediului;    

              - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
         - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;   
   În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b) și d), alin.(7)lit. a), art.139 alin. (1), art.140 alin 
(1), art.196 alin.(1), lit.a), art.197, art.198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al comunei Provița de Sus , adoptă prezenta hotărâre : 
 
Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus , județul Prahova  , pentru 
anul școlar 2021-2022 , în următoarea configurație : 
    1. Scoala  Gimnazială ,, Mitropolit Pimen Georgescu ” comuna Provița de Sus, județul 
Prahova -  unitate cu personalitate juridică, împreună cu : 
    2.Grădinița cu program normal sat Provița de Sus – structură a Scolii   Gimnaziale 
,,Mitropolit Pimen Georgescu ” comuna Provița de Sus  , județul Prahova ;  
    3. Grădinița  cu program normal sat Izvoru  – structură a Scolii   Gimnaziale ,, Mitropolit 
Pimen Georgescu ” comuna Provița de Sus  , județul Prahova ; 
Art.2.  Prezenta hotărâre, se va publica pe site-ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi 
autorităţilor publice interesate de către Secretarul General al comunei Provița de Sus. 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Provița de Sus 

Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.1155 / 08.02.2021  
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus 
pentru anul școlar 2021-2022 

 
 

Potrivit art. 129 alin. (2), lit. d), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , Consiliul Local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes public , iar 

potrivit aceluiaşi articol alin.(7) lit.a), Consiliul Local asigură potrivit competenței sale și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 

educația.  

Astfel Inspectoretul Școlar Județean a solicitat prin adresa nr.5369/10.11.2020 o 

propunere privind rețeaua școlară . 

 În urma discuțiilor purtate cu conducerea Școlii  Gimnaziale ,, Mitropolit Pimen 

Georgescu” comuna Provița de Sus  , județul Prahova  a reieșit faptul că este necesară 

menținerea aceleiași rețele școlare, motiv pentru care am transmis adresa nr. 6370/18.11.2020 

prin care am solicitat cele arătate anterior. 

În urma demersurilor noastre  Inspectoratul Școlar Județean Prahova emite Avizul 

Conform, pe baza Metodologiei aprobate prin Ordinul MEN nr. 5599/2020 și ne transmite 

solicitarea de a aproba organizarea rețelei școlare la nivelul comunei printr-o hotărâre a 

Consiliului Local , motiv pentru care supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre .  

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
SECRETAR GENERAL AL UAT 

Nr.1102 / 03.02.2021 

Raport de specialitate 
privind organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus 

pentru anul școlar 2021-2022 
 
     Inspectoratul Școlar Județean Prahova  prin adresa nr.5369/10.11.2020 
înregistrată sub nr. 6358/17.11.2020 la Primăria comunei Provița de sus  a solicitat 
propunerea motivată a autorităților publice locale  privind rețeaua școlară în 
comuna Provița de Sus pentru anul școlar 2021-2022 .  
 În data de 18.11.2020  Primăria comunei Provița de Sus a facut următoarea 
propunere  : 
    1. Scoala  Gimnazială ,, Mitropolit Pimen Georgescu ” comuna Provița de 
Sus, județul Prahova  - unitate cu personalitate juridică  , împreună cu : 
    2.Grădinița cu program normal sat Provița de Sus –structură a Scolii   
Gimnaziale ,, Mitropolit Pimen Georgescu ” comuna Provița de Sus  , județul 
Prahova ; 
    3. Grădinița  cu program normal sat Izvoru  –structură a Scolii   Gimnaziale  
,, Mitropolit Pimen Georgescu ” comuna Provița de Sus  , județul Prahova ; 
 
 Propunerea  era întocmai cu rețeaua  unităților de învățământ preuniversitar de stat 
, la nivelul comunei  Provița de Sus , pentru anul școlar 2020-2021  , aprobată 
potrivit Avizului înregistrat sub nr.4418/10.12.2019 și Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Provița de Sus nr.06/30.01.2020 . 
 Baza legală a proiectului de hotărăre o constituie prevederile art. 20 și art. 61 alin. 
(1), (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările 
ulterioare , precum și ale art. (20 ) lit. g) și art. 24 din Metodologia privind 
organizarea  rețelei unităților de învățământ  preuniversitar pentru anul  școlar 
2021-2022 , aprobată prin  Ordinul MEN nr. 5599/2020 , art. 129 alin. (2) lit. b) și 
d), alin. (7)lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Secretar General al UAT 

jr. Goagă Gabriel 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.1376/17.02.2021 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire  

pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului, comuna Proviţa de Sus, 
 judeţul Prahova  ”   

Având în vedere : 
- OMDRAPFE nr.3617/12.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele 
alocate  acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul 
Prahova, în perioada 2017-2020. 
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  documentației 
tehnico economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
- Prevederile art.44 din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare  
Analizând : 
- adresa nr.1983/21.10.2020 transmisă de SC FORSTINGER COM SRL și Devizul general final 
al obiectivului de investiții ,, Construire pod peste pârâul Provița , punct Valea Sultanului, 
comuna Provița de Sus, județul Prahova. 
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate nr.1327/16.02.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,  
- Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 

        În temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b) și c) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin.(3), 
lit.e)și g), art.196, alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1 Se aprobă actualizarea  indicatorilor   tehnico-economici  reprezentând valoarea totală a 
investiției pentru  obiectivul  ,, Construire pod peste pârâul Proviţa , punct Valea Sultanului 
comuna Proviţa de Sus, judeţul Prahova  ” : 
   Indicatorii economici - Valoarea totală a investiției fără TVA 2.056.226,05 lei ,respectiv cu 
TVA: 2.442.560,56 lei  din care cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 129.846,25 lei cu 
TVA, cheltuieli pentru investiția de bază 2.259.323,52 lei cu TVA și alte cheltuieli în sumă de 
53390,79 lei cu TVA.   
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,, Construire pod 
peste pârâul Proviţa , punct Valea Sultanului comuna Proviţa de Sus ”conform  Anexei nr.1 
(DEVIZ GENERAL FINAL al obiectivului de investiții), anexă ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu 
Ioan să semneze documentele aferente obiectivului de investiții  ,, Construire pod peste pârâul 
Proviţa , punct Valea Sultanului comuna Proviţa de Sus ,judeţul Prahova  ”  . 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul 
financiar – contabil, și compartimentul achiziții publice  . 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.1349/16.02.2021  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire  
pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului, comuna Proviţa de Sus, 

 judeţul Prahova  ”  
  

Potrivit metodologiei de aplicare a acestui Program , respectiv prevederile art. 10 ,alin (6) şi 
(7) din Ordinul nr. 1851 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală , cu 
modificările şi completările ulterioare , printre documentele care trebuie prezentate se numără şi 
hotărârea consiliului local de apobare a documentației tehnico-economică actualizată aferență 
obiectivului de investiții “Construire pod peste pârâul Proviţa , punct Valea Sultanului comuna 
Proviţa de Sus ”.        
     Prin  OMDRAPFE nr.3617/12.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 
sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru 
județul Prahova, în perioada 2017-2020 pentru  comuna Proviţa de Sus s-a alocat suma inițială de 
2.030.278,00 lei  din bugetul de stat pentru  obiectivul de investiții ,, Construire pod peste 
pârâul Proviţa , punct Valea Sultanului comuna Proviţa de Sus”. 
    După finalizarea lucrărilor, analizând adresa nr.1983/21.10.2020 transmisă de SC 
FORSTINGER COM SRL și Devizul general final al obiectivului de investiții ,, Construire pod 
peste pârâul Provița , punct Valea Sultanului, comuna Provița de Sus, județul Prahova constatăm 
că Valoarea totală a investiției este de  2.056.226,05 lei fără TVA,respectiv 2.442.560,56 lei  cu 
TVA, din care cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 129.846,25 lei cu TVA, cheltuieli 
pentru investiția de bază 2.259.323,52 lei cu TVA și alte cheltuieli în sumă de 53390,79 lei cu 
TVA.   
   Având în vedere  modificările legislative apărute de la data  demarării proiectului până la data 
finalizării sale,  prin prisma celor arătate mai sus , propun aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați conform Devizului General Final 
al obiectivului de investiții ,,Construire pod peste pârâul Proviţa , punct Valea Sultanului comuna 
Proviţa de Sus , județul Prahova  . 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.1156 / 08.02.2021 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind modificarea HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind modul de stabilire a salariilor 

de bază 
Având în vedere prevederile: 
-  HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 cu privire la modul de stabilire a salariilor de bază , 
-  Anexa nr.VIII, cap.I, lit.A, pct.III , cap. II, lit.A, pct.IV și lit.C din  Legea - cadru  nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
- O.U.G.nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene 
Analizând : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  
- Avizele  celor trei comisii:   
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;      

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a) și alin. (14), art. 139 alin. (1),alin. (3) lit a), art. 
140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1 Începând cu data prezentei se modifică Art.3 din  HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018, 
cu privire la modul de stabilire a salariilor de bază, care  va avea următorul conținut : 
,,Art.3  De la data prezentei, coeficienții de ierarhizare sunt:  primar – 4, viceprimar – 3, 
secretar general al uat – 3, iar pentru personalul de execuție coeficientul de ierarhizare 
aferent gradației 0 este :  inspector/consilier/consilier juridic/expert, grad profesional : 
superior–2,17, principal - 2,11 , asistent - 2,08 , debutant - 2,07 ; referent/polițist local, grad 
profesional :   superior - 1,39 , principal – 1,35 , asistent – 1,31 , debutant – 1,29 ; consilier 
al primarului (S)IA-1,90 ; șofer  (M, G)  I - 1,24 , II - 1,22 ; guard / paznic (M) I - 1,17, (G) 
II – 1,14“ 
Art.2 Toate celelalte prevederi ale HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018, cu privire la modul de 
stabilire a salariilor de bază, rămân în vigoare și se completează cu celelalte hotărâri în vigoare, 
privitoare la stabilirea drepturilor salariale  cuvenite personalului încadrat în cadrul Primăriei 
comunei Provița de Sus (funcționari publici și personal contractual) și legislația în vigoare. 
Art.3 Prezenta hotărâre se pune în aplicare de Compartimentul Taxe și Impozite Financiar 
Contabil din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus și se va comunica persoanelor şi 
autorităţilor publice interesate de Secretarul General al comunei Provița de Sus. 
  
 



Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
  

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr. 1133 / 04.02.2021  
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind modificarea HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind modul de stabilire a salariilor 
de bază 

 
 

 Potrivit art. 129 alin.(2) lit.a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, 

precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului.  

     Analizând raportul de specialitate, întocmit de Secretarul General al UAT, pentru proiectul de  
hotărâre privind modificarea HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018  privind modul de stabilire a  
salariilor de bază, situația de fapt din cadrul instituției și prevederile legale în vigoare,  consider  
că este oportun și supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Provița de Sus  prezentul 
proiect de hotărâre .  

 

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS  
SECRETAR GENERAL AL UAT 
Nr.1101 / 03.02.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind modificarea HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind modul de stabilire a salariilor 

de bază 
  
Analizând prevederile : 
- HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018, privind modul de stabilire a salariilor de bază și 
prevederile  O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se constată că au apărut modificări 
în legislație , respectiv secretarul uat a devenit secretar general al uat (art.611 Cod administrativ) 
iar persoana ce se ocupă de achizițiile publice este consilier achiziții publice(art.610 Cod 
administrativ), motiv pentru care se impune actualizarea denumirii funcțiilor și în hotărârea ce 
stă la baza stabilirii drepturilor salariale ale personalului încadrat în cadrul Primăriei comunei 
Provița de Sus.  
Totodată analizând Anexa nr.VIII, cap.I, lit.A, pct.III , cap. II, lit.A, pct.IV și lit.C din  Legea - 
cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare și organigrama Primăriei comunei Provița de Sus observăm că nu avem 
trecute în hotărâre expres funcții ce sunt cuprinse în organigramă. Astfel consider că se impune, 
pentru mai multă acuratețe în stabilirea coeficienților de salarizare, includerea, așa cum este 
prevăzut și în lege, în aceeași categorie cu inspectorul și a consilierului/ consilierului juridic / 
expertului(studii superioare), respectiv referentul cu polițistul local (studii medii) . Totodată în 
lege la categoria sofer apar două trepte profesionale, respectiv șofer I și șofer II, iar în 
hotărâre(HCL Nr.2/25.01.2018) este prevăzută treapta IA și I . Aceiași situație o regăsim și la 
funcția guard/paznic unde este prevăzut în lege nivelul de studii mediu(M) sau general(G) iar în 
hotărâre era prevăzut doar studii medii cu două trepte profesionale (IA și I) care nu se regăsesc în 
lege. Pentru o corectă încadrare consider că treapta I (fostă IA)să fie acordată persoanelor cu 
studii medii, iar treapta II(fostă I) să se acorde persoanelor cu studii generale, tocmai pentru a 
face o departajare a încadrării personalului în strânsă legătură cu pregătirea profesională și deci 
implicit cu sarcinile ce pot fi îndeplinite de acestea. Având în vedere toate aceste situații 
prezentate mai înainte, consider că este necesară o revizuire și o punere în concordanță a HCL 
Nr. 2/25.01.2018 cu situația de fapt din instituție și cu legislația în vigoare.  
În concluzie, analizând prevederile legale, consider că este necesar acest proiect de hotărâre care 
să armonizeze prevederile legale cu hotărârile forului decizional local și implicit să ajute la 
punerea în practică a acestora . 
 

   Secretar  General al UAT, 
jr. Goagă Gabriel 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.1346 / 16.02.2021 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind punerea la dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia  

 
Având în vedere prevederile din: 
- Adresa Unității de Implementare a Proiectului ,, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 
și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” nr. 1042/UIP/168/15.02.2021 
-  HCL  Provița de Sus Nr. 13/30.03.2020, privind punerea la dispoziția proiectului ,, Sprijin 
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” a 
terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia . 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 1/ 30.01.2015 privind modificarea și completarea inventarului 
domeniului public al comunei Provița de Sus , aprobat prin HGR nr. 1359/2001 . 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 13/ 30.08.1999  privind însușirea  inventarului  bunurilor care 
alcătuiesc domeniului public al comunei  , aprobat prin HGR nr. 1359/2001 . 
- ghidului  solicitantului - Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, prin prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, 
pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor 
nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul 
Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației vizează promovarea investițiilor 
în sectorul de apă/apă uzată în vederea conformării cu cerințele directivelor din sector. 
- art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Analizând : 
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.1346 /16.02.2021 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  
- Avizele  celor trei comisii:   
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;   

      -  Avizul de legalitate al  Secretarului General al UAT Provița de Sus .  
           
          În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 129 alin. (2) lit b), alin. (4) lit.d) și g), art. 139 alin. (3) 

lit. e) și g), art. 140 alin (1), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 198, art. 199 și art.243 alin. (1) 
lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 



 
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  

 
Art.1 Se aprobă punerea la dispoziția proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea obiectului de investiții Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020, în cadrul 
proiectului  ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Prahova în perioada 2014-2020”, teren identificat conform Anexei Nr. 1, din care face parte 
integrantă. 
Art.2 Obiectul de investiții Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Prahova în perioada 2014-2020, aferent proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020”, se va 
construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al localității comuna Provița 
de Sus, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectului propus în proiect. 
Art.3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuternicește Primarul comunei Provița de Sus. 
Art.4 Prevederi  HCL  Provița de Sus Nr. 13/30.03.2020, privind punerea la dispoziția 
proiectului ,, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apăși apă uzată din județul Prahova, în 
perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia  se abrogă 
de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se va comunica persoanelor şi 
autorităţilor publice interesate de Secretarul General al comunei Provița de Sus. 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
  

ANEXA Nr. 1 LA HCL Nr. …  din .../02/2021 
 
ROMÂNIA                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
 

 
 
Nr. 
crt.  

 
    
 Denumire drum  

 
Numar criteriu corespondent anexă 

HCL nr 1/30.01.2015   și  anexă HCL nr. 13/ 
30.08.1999   

Inventarul domeniului public  

1 
 
DC 124 

 
Nr. 43 anexa HCL nr. 13/30.09.1999 

2 DS 227 Nr. 67  anexa  HCL nr. 1 /30.01.2015 



 
Iniţiator proiect 

Primarul comunei Proviţa de Sus, 
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

  
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr. 1328 / 16.02.2021  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind punerea la dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru 

construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia  
 

   Prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 se continuă politica de 
regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, demarată prin programele anterioare şi consolidată 
prin POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile 
directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu 
peste 2.000 locuitori , cele cu peste 10.000 locuitori fiind prioritare. Principalul obiectiv al 
procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante care să poată asigura atât 
proiectele cu finanţare UE, cât şi funcţionarea instalaţiilor din aglomerările învecinate la un nivel 
de suportabilitate accesibil populaţiei, pe baza principiului solidarității. 
   In vederea conformarii cu Directivele europene și urmare a identificarii, în baza Master Plan-
ului Județean, a nevoii de realizare a investițiilor în sistemul de alimentare cu apă și canalizare a 
fost încheiat Contractul de servicii Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

3 DS 861 Nr. 84 anexa  HCL  nr. 1/30.01.2015 
4 DS 2124 Nr. 91  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
5 DS 2045 Nr. 90  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
6 DS 1973 Nr. 103 anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
7 DS 1948 Nr. 104 anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
8 DS 1911 Nr. 102 anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
9 DS 1867 Nr. 88  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
10 DS 689 Nr. 79  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
11 DS 453 Nr. 65  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
12 DS 333 Nr. 64  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
13 DS 300 Nr. 62  anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
14 DS 131 Nr. 105 anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 
15 DS 48 Nr. 106 anexa  HCL nr. 1/30.01.2015 



uzată în județul Prahova, în perioada 2014 - 2020, nr. CS1.POIM/15.09.2016, înregistrat la Hidro 
Prahova cu nr. 6852/UIP/1489 din 15.09.2016, finanțat în cadrul Programului Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020, ce are ca surse de finanțare Fondul de Coeziune și Co-finanțare 
națională. 
  Obiectivul general al contractului consta în elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
necesare pentru finanțarea din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare 
identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în județul 
Prahova, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeana, precum și în asigurarea suportului tehnic de specialitate pe parcursul implementării 
proiectului de investiții și implementarea proiectului conform Contractului de Finanțare . 
   În comuna Provița de Sus rețeaua nouă de distribuție a infrastucturii de apă potabilă va avea o 
lungime  de 11765 m  și trei stații de pompare . 
  Aceasta va fi amplasata pe următorele drumuri satești , comunale  și drumul  județean  : 
DJ100E , DC 124 ,DS 227 , DS 861 , DS 2124 ,DS 2045 , DS 1973 , DS 1948 , DS 1911 , DS 
1867 , DS 689 , DS 453 , DS 333 , DS 300 , DS 131 , DS 48 .  
Cele trei stații de pompare vor fi amplasate în satul Plaiu respective pe DC 124 , DS 1973 .  
Rețeaua de canalizare menajeră va avea o lungime de 11424 m și șase stații de pompare . 
Aceasta va fi amplasată  pe următorele drumuri sătești , comunale  și drumul  județean  : 
DJ100E , DC 124 ,DS 227 , DS 861 , DS 2124 ,DS 2045 , DS 1973 , DS 1948 , DS 1911 , DS 
1867 , DS 689 , DS 453 , DS 333 , DS 300 , DS 131 , DS 48 .  
Cele șase  stații de pompare vor fi amplasate pe DJ 100 E , DS 227 , DS 861 . 
   Conform adresei nr.1042/UIP/168/15.02.2021 înregistrată la primăria comunei Provița de Sus 
sub nr.1310din 15.02.2021 în vederea depunerii variantei revizuite a Aplicației de finanțare 
aferente ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Prahova în perioada 2014-2020” ne-a fost solicitat depunerea unor documente și rectificarea 
HCL Nr. 13/30.03.2020 , respectiv actualizarea acesteia conform noilor cerințe.  
    În conformitate cu prevederile legale în vigoare,  supun spre adoptare, Consiliului Local , 
proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia  
 
 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS  
SECRETAR GENERAL AL UAT 
Nr.1318 / 16.02.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind punerea la dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia  

  
    Urmare adresei nr.1042/UIP/168/15.02.2021 înregistrată la primăria comunei Provița de Sus 
sub nr.1310 din 15.02.2021 în vederea depunerii variantei revizuite a Aplicației de finanțare 
aferente ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Prahova în perioada 2014-2020” ne-a fost solicitat depunerea unor documente și rectificarea 
HCL Nr. 13/30.03.2020 , respectiv actualizarea acesteia conform noilor cerințe, prin care se vor 
pune la dispoziția proiectului a terenului pentru construcția noilor investiții, declarație pe propria 
răspundere din partea reprezentantului Primăriei Provița de Sus  ,  Hotărârea Consiliului Local 
privind disponibilitatea terenurilor . 
   Conform art. 129 din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019  Consiliului Local are inițiativa și 
hotărăște în toate problemele de interes local .  
    Imobilele pe care se vor construi investițiile proiectului sunt puse la dispoziția proiectului. 
 În acest sens se va demonstra dreptul de proprietate asupra imobilului (teren ) unde se face 
investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în 
cadrul proiectului.  
În plus, imobilul teren trebuie să îndeplinească următoarele condiții :  
a. Să fie  liber de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, 
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;  
b. Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la 
situaţia juridică a imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru 
realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent ;  
c. Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  
Aceste condiții se probează prin :  
1.Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea 
terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (rețele, stație epurare, stație 
tratare, surse de apă etc.) la momentul depunerii aplicației de finanțare1  
2. Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor . 
   Drept urmare a celor menţionate anterior consider că este necesar să modificăm hotărârea 
adoptată anterior , adaptând-o cerințelor unității de implementare a proiectului , în cel mai scurt 
timp, tocmai în vederea demarării procedurilor și pentru asigurarea bunăstării cetățenilor 
comunei . 
 

   Secretar  General al UAT, 
jr. Goagă Gabriel 

 


