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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de Sus 

 
Având în vedere prevederile:  
- art. 10 lit. b) și art. 25 lit. a) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată  ;  
- art. 1 alin. 4, art. 5 din Ordonanța Guvernului României nr. 88/2001, aprobată prinLegea nr. 
363/2002, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 
situații de urgență ; 
- art. 13, art. 32  alin.(1) şi  art.33 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor ; 
- art.6 alin.(1) lit.c) din Anexa 1 – Norme Generale a O.M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor ; 
- Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 
serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne 
nr. 75/2019 ; 
Analizând : 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarului comunei Proviţa de Sus 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus ,    
- Raportul de specialitate întocmit de Șeful SVSU,  
- 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. 129, alin. 1și 2 lit. d), alin.7 lit. s),  art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1) , 
art. 196 alin.(1) , lit. a) 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 (1) Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 – aflat 
în subordinea Consiliului Local al comunei Provița de Sus, județul Prahova, prin modificarea 
Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul localităţii Provița de Sus, 
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă modificarea/actualizarea Tabelului cu personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă la nivelul localităţii Provița de Sus, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.  
(3)Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
Art.2 (1)Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de Sus, județul Prahova 
este condus de un Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență . 
(2) Se aprobă propunerea de numire a domnului Dimulescu Lucian Gabriel, polițist local în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Provița de Sus, în funcția de Șef al Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul localităţii Provița de Sus.  



(3) Propunerea de desemnare a a domnului  Dimulescu Lucian Gabriel în funcția de Șef al 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul localităţii Provița de Sus se 
înaintează Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Prahova pentru avizare . 
Art.3 Ocuparea posturilor în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Provița de Sus se face cu personal angajat al instituției, prin delegarea de atribuțiuni, sau cu personal 
voluntar având la bază contractele de voluntariat încheiate între Șeful SVSU, în calitate de 
reprezentant al instituției și voluntari .  
Art.4 Începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri orice alte prevederi, contrare acesteia, 
adoptate prin alte hotărâri ale Consiliului Local al comunei Provița de Sus își încetează valabilitatea. 
Art.5 Prin grija Secretarului General al comunei Provița de Sus, prezenta hotărâre se aduce la 
cunoştinţă publică pe site-ul Primariei comunei şi se transmite către Instituția Prefectului Județul 
Prahova pentru verificare legalitate și către instituţiile şi autorităţile publice interesate.  
 
 
 

 
Iniţiator,  

 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                 Anexa nr. 2 la HCL nr.  /  .06.2021 
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 

 
 

TABELUL (ORGANIGRAMA) 
Cu personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Provița de Sus 
 
 In baza art. 1 alin. (2),  art. 3 art.5 din Criteriile  de  Performanţă  privind  constituirea, 
încadrarea  şi  dotarea  Serviciilor  Voluntare  şi  a  Serviciilor  Private  pentru  Situaţii  de  
Urgenţă  emis  de  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor  prin  Ordinul  nr. 75/27.06.2019, 
se actualizează componența Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip V1, având 
următoarea componenţă: 
A). PERSONAL ANGAJAT ( DELEGARE  DE  ATRIBUȚII ) 
     I.  ŞEF SERVICIU VOLUNTAR -  DIMULESCU LUCIAN GABRIEL 
B). PERSONAL VOLUNTAR 
    I. Compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă  
         a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului Local 
PROVITA DE SUS - Marin Lucian Marian-viceprimar  -Sef compartinent 
 
         b) pentru gospodăriile cetăţeneşti: 
             1. SAT PROVITA DE SUS  -  Irimioiu Ionela 
             2. Satul PLAIU - Caciula Irina 
             3. Satul IZVORU -  Pascu Costin 
             4. Satul VALEA BRADULUI  - Tudosoiu Codrut Constantin 
  
     II. ECHIPE SPECIALIZATE PE TIPURI DE RISCURI* 
 
        1. Echipa de avertizare  
                  a. Sef echipa : -  Bucur Irina 
                  b. Membrii : - Paun Daniela 
                                       - Dumitrache Lucica 
 
         2.  Echipa de alarmare  
                   a. Sef echipa : - Dumitrache Ion 
                   b. Membrii : - Ciubuciu Constantin 
                                        -  Caciula Ion 
            
         3. Echipa de cautare  
                   a. Sef echipa : - Voiculescu Ion Florin 
                   b. Membrii : - Mandaianu Ionut 
                                         - Bucurei Florin 
              
         4. Echipa de deblocare  
                   a. Sef echipa : -Banu Petre 
                   b. Membrii : - Irimioiu Marius Ion 
                                         - Grosescu Teodor Iulian 
 
          5. Echipa de salvare : 



                   a. Sef echipa : - Dumitrache Petrisor. 
                   b. Membrii : - Goran Constantin Razvan   
                                         -  Burlacu Ciprian            
 
          6. Echipa de evacuare : 
                    a. Sef echipa : - Socet Marian 
                    b. Membrii : - Socet Fabian 
                                         - Banu Florin 
 
TOTAL PERSONAL ANGAJAT    : 1  
TOTAL PERSONAL VOLUNTAR : 23 
 
Notă: Echipele specializate se constituie potrivit încadrării unităţilor administrativ – teritoriale, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 
tipurile de risc specifice, conform H.G. nr.642/29.06.2005, iar dotarea acestora se va realiza pe 
baza normelor emise potrivit art.65 alin.2 din Legea 481/2004. 

                            
Iniţiator, 

 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROMÂNIA  
  JUDEŢUL PRAHOVA  
  COMUNA PROVIŢA DE SUS 
  PRIMAR  
  Nr.3575 /07.06.2021 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de Sus 
 

 

Potrivit art. 129 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 
consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale 
sau centrale, iar alin. (2) lit. d) prevede că atribuțiile privind gestionarea serviciilor de interes local 
sunt în sarcina  consiliului local   

În conformitate cu prevederile Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și 
dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2019 distingem : 
- conform art. 1 alin. 2) serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, orașe și 
municipii, în subordinea consiliilor locale, 
- conform art. 9 alin. (1) personalul serviciilor voluntare se compune, după caz, din personal 
voluntar, personal angajat pe funcții specific serviciului sau din personal angajat pe alte funcții ale 
instituției publice,  
- conform art. 19 alin. (1)coroborat cu art 21, la nivelul comunei Provița de Sus se va organiza 
minim servicii tip V1,  
- conform art. 20 lit. a) serviciile tip V1 au în compunere șef serviciu, compartiment pentru 
prevenire și echipe specializate,  
- conform art. 24 trebuie să se asigure un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii 
economici din subordinea consiliului local și un specialist la fiecare 500 de gospodării și/sau clădiri 
în mediul rural, iar  
- conform art. 27 se constituie echipă specializată pentru stingere incendii ( pentru svsu din cadrul 
UAT care nu au obligația dotării cu autospecială de stingere cu apă și spumă) și echipă pentru 
avertizare- alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare (cu atribuții în cazul situațiilor de urgență 
determinate de toate tipurile de risc identificat).  

  
Având în vedere cele enunțate mai sus și celelalte prevederi legale în vigoare, a fost elaborat 

prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local.  
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  

 
 
 
 

 
 



 ROMÂNIA  
 JUDEŢUL PRAHOVA  
 COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 COMPARTIMENT SECRETARIAT  
 Nr.3557 / 04.06.2021 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de Sus 

 
Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75 din 27 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr.533/28 iunie 2019 au fost aprobate Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea 
şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.  
Potrivit art. 1, alin.(1) şi alin (2) din Anexa 1- Criterii de performanță - OMAI nr. 75/2019, Serviciile 
voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii voluntare şi 
servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă 
profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public 
şi/sau privat în situaţii de urgenţă și se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în 
subordinea consiliilor locale. 
Aşa cum este stipulat la art.3 din OMAI nr.75/2019, constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 
voluntare şi a serviciilor private sunt realizate în funcţie de : numărul de gospodării şi/sau clădiri de 
locuit colective, distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii 
de urgenţă, tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 
aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007, destinaţia, numărul de 
utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi nivelul 
riscului de incendiu, asigurarea timpului de răspuns, asigurarea permanentă a intervenţiei și dotarea 
cu instalaţii de stingere a incendiilor. 
 Potrivit art. 19 din același ordin Serviciile voluntare şi serviciile private se constituie în comune, 
oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale, pe următoarele tipuri : 
    a) servicii tip V1 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de 
cel mult 1.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; 
    b) servicii tip V2 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr 
cuprins între 1.000 şi 3.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; 
    c) servicii tip V3 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de 
peste 3.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective. 
  Serviciile tip V2 au obligaţia să se doteze cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar 
serviciile tip V3, cu minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. 
  Serviciile voluntare care deţin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar nu 
au obligaţia dotării cu aceasta/acestea, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de 
numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective din sectorul de competenţă. 
  Prin excepţie de la art. 19, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale amplasate la o distanţă mai 
mică de 20 km faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă, care au în dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 
indiferent de numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective avute în evidenţă, consiliile 
locale au obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1. 
   Distanţa prevăzută de lege se măsoară pe căi de comunicaţii rutiere, între punctele care marchează 
km 0/centrul civic al localităţii de reşedinţă al unităţii administrativ-teritoriale şi cel al localităţii 
unde funcţionează serviciile profesioniste. 
 La art.20 se arată că,  în funcţie de tipul lor, serviciile voluntare au următoarea compunere : 



    a) servicii tip V1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate; 
    b) servicii tip V2: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, grupă de intervenţie care 
încadrează autospeciala de stingere cu apă şi spumă, şi, după caz, una sau mai multe echipe 
specializate şi atelier de reparaţii; 
    c) servicii tip V3: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, două sau mai multe grupe de 
intervenţie, care încadrează autospecialele de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai 
multe echipe specializate şi atelier de reparaţii. 
În concluzie , analizând prevederile legale în vigoare, aplicabile comunei Provița de Sus , rezultă că 
la nivelul comunei, serviciul voluntar poate fi de tip V1(șef serviciu, compartiment pentru prevenire 
şi echipe specializate ), echipele specializate se constituie pentru stingere incendii (numai pentru 
serviciile voluntare constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care nu au obligaţia 
dotării cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă), avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-
evacuare, cu atribuţii în cazul situaţiilor de urgenţă determinate de toate tipurile de risc identificate. 
Echipele specializate se încadrează cu minimum 3 persoane, care include şi şeful echipei 
specializate. 
 Proiectul de hotărâre se va propune spre analiză Consiliului Local Provița de Sus, acesta fiind 
abilitat să hotărască oportunitatea adoptării hotărârii, având ca bază legală prevederile art. 129, alin. 
1și 2 lit. d), alin.7 lit. s)din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 
 

 
ȘEF   S.V.S.U. 

 
                                      DIMULESCU  LUCIAN  GABRIEL 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3837/18.06.2021 
 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie și mai 2021, personalului 
didactic care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi 

de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă   
   

Având în vedere prevederile: 
- art. 129 alin.(7) lit.a), alin. (12) și alin. (14) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ  ;  
- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.105 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, 
- Instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2 din 17 februarie 
2013, privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
Analizând : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al U.A.T.,  
- Adresele de înaintare nr.633 și 634/17.06.2021  ale  Şcolii Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen 
Georgescu” comuna Proviţa de Sus, înregistrate sub nr.3833 și 3834 / 18.06.2021 . 

      - 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. 139 alin. (1), art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) 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 plata drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie și mai 2021, personalului didactic 
care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul 
de muncă în localitatea de reşedinţă, potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.2  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe site-
ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate. 
 
                                                                    Iniţiator proiect  
                                                      Primarul comunei Proviţa de Sus, 
                                                     ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3836/18.06.2021 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie și mai 2021, personalului 
didactic care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi 

de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă   
 

 

Potrivit art. 129 alin.(7) lit.a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , Consiliul Local asigură potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația  , iar potrivit 

aceluiaşi articol, alin. (12), Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, 

potrivit legii,  personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor 

publice de interes local . Decontarea navetei cadrelor didactice este reglementată juridic şi de 

prevederile art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi ale Instrucţiunilor 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2 din 17 februarie 2013 privind 

decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de Ministrul Învăţământului. 

Şcoala Gimnazială ,,Mitropolit Pimen Georgescu” comuna Proviţa de Sus, a depus 

documente justificative privind decontarea acestor cheltuieli privind naveta cadrelor didactice 

pentru  lunile aprilie și mai 2021. 

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS  
SECRETARIAT 
Nr.3835/18.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie și mai 2021, personalului 

didactic care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi 
de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă   

  
Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este reglementată de art.105 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, care conţine următoarele prevederi: 
- ,,Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, 
conform legii; 

Deasemenea sunt aplicabile următoarele prevederi ale Instrucţiunilor Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2 din 17 februarie 2013 privind decontarea 
navetei cadrelor didactice, emisă de Ministrul Învăţământului: ,,Art. 1. - Personalului didactic din 
unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă 
corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de 
transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea 
de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină 
Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În 
cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu 
autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe 
respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se 
face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea 
sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei 
publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învaţământ la 
care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor 
administraţiei publice locale.” 
    Drepturile băneşti aferente cheltuielilor de deplasare pentru lunile aprilie și mai 2021 au fost 
solicitate de către Școala Gimnazială ,,Mitropolit Pimen Georgescu” comuna Proviţa de Sus, prin 
adresele de înaintare nr.633 și 634/17.06.2021  ale  Şcolii Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen 
Georgescu” comuna Proviţa de Sus, înregistrate sub nr.3833 și 3834 / 18.06.2021 la Primăria 
comunei Provița de Sus. Analizând aceste documente justificative, considerăm că proiectul de 
hotărâre iniţiat, îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate, iar sumele necesare 
pentru plata acestor cheltuieli se pot deconta din bugetul destinat pentru învăţământ la cheltuieli 
materiale. 

 
   Secretar  General, 

jr. Goagă Gabriel 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

ANEXA NR   1  LA HCL  Nr. …/ .../06/2021 
 

TABEL NOMINAL CUPRINZAND PERSONALUL DIDACTIC CARE SOLICITĂ DECONTAREA 
CHELTUIELILOR DE TRANSPORT CF. LEGII 1/2011 IN LUNILE APRILIE 2021 ȘI 

MAI 2021 
 

LUNA  APRILIE 2021 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Domiciliul cf. C.I. Nr. zile 
lucrătoare 

Sumă de plată 
- Lei- 

1  Provița de Jos 15 18 
2  Provița de Jos 15 89 
3  Câmpina 2 18 
4  Câmpina  4 40 
5  Provița de Jos 21 125 
 TOTAL   290.00 
 
 
LUNA MAI 2021 
 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele  Domiciliul cf. C.I.  Nr. zile 
lucrătoare  

Sumă de plată  
- Lei- 

1  Provița de Jos  19 12 
2  Florești 4 91 
3  Poiana-Câmpina 8 74 
4  Provița de Jos 19 125 
5  Câmpina 10 91 
6  Câmpina 19 210 
7  Telega 19 365 
8  Câmpina 19 210 
9  Cornu 5 99 
10  Câmpina 8 82 
11  Cornu 9 100 
12  Câmpina 3 30 
13  Păulești 7 181 
14  Provița de Jos 16 105 
15  Mărgineni 7 191 
16  Șoimari 19 405 
17  Câmpina 12 100 
18  Măgureni 19 132 
19  Câmpina 4 44 
20  Provița de Jos  19 125 
 TOTAL   2772.00 

 
 

                                                                    Iniţiator proiect  
                                                      Primarul comunei Proviţa de Sus, 
                                                     ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.3796/16.06.2021 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și 
consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct 

Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova 
  

Având în vedere : 
- HCL nr.44/10.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de 
fezabilitate, respectiv  HCL nr.12/31.03.2021privind aprobarea devizului general după 
finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții,,Refacere și 
consolidare drum local DS 272, punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213, punct 
Natalița, 0,100km satul Valea Bradului, Comuna Provița de Sus  județul Prahova ” 
- prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din 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 : 
- 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.3695/14.06.2021 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  devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și 
consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct 
Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova, prin 
modificarea sumelor cuprinse la capitolul 3 și capitolul 5, conform  Anexei nr.1 (DEVIZ 
GENERAL  al obiectivului de investiții,, Refacere și consolidare drum local DS272 punct 
Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului”), 
anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .   
Art.2 Valoarea totală a investiției pentru obiectivul ,,Refacere și consolidare drum local DS272 
punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea 
Bradului” rămâne neschimbată, respectiv 333 101,31 lei . 
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Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu 
Ioan să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
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 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3795/16.06.2021  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și 
consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct 

Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova 
  

Potrivit prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al  documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații – 
după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de 
investiții 

Potrivit prevederile art.44 alin.(1) din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare ,,Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și 
ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile 
administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”. 
   Având în vedere raportul de specialitate unde se arată că pentru obținerea de avize , acorduri și 
autorizații este necesară o sumă mai mare decât cea prevăzută inițial, sumă ce se va suplimenta de la 
capitolul 5 (cheltuieli diverse și neprevăzute), iar valoarea totală a investiției rămâne nemodificată, 
prin prisma celor arătate mai sus , propun spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre privind  
modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local 
DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea 
Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova      

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.3874/23.06.2021 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere drum local 
DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de Sus, județul Prahova  
 
Având în vedere : 
- HCL nr.43/10.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, 
respectiv  HCL nr.15/31.03.2021privind aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de 
achiziție publică, pentru obiectivul de investiții,, drum local DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km 
satul Plaiu”, Comuna Provița de Sus  județul Prahova ” 
- prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din 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 : 
- 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.3870/23.06.2021 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  devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere drum local 
DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de Sus, județul Prahova, prin 
modificarea sumelor cuprinse la capitolul 3 și capitolul 5, conform  Anexei nr.1 (DEVIZ GENERAL  al 
obiectivului de investiții,, Refacere drum local DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” 
comuna Provița de Sus, județul Prahova ), anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .   
Art.2 Valoarea totală a investiției pentru obiectivul ,,Refacere drum local DS2696, punct Valea 
Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de Sus, județul Prahova rămâne neschimbată, respectiv 
333 459,15 lei . 
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan să 
ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
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 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3873/23.06.2021  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere drum local 
DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de Sus, județul Prahova  

  
Potrivit prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al  documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele 
situații – după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a 
obiectivului de investiții 
Potrivit prevederile art.44 alin.(1) din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare ,,Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum 
și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de 
autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”. 
   Având în vedere raportul de specialitate unde se arată că pentru obținerea de avize , acorduri 
și autorizații este necesară o sumă mai mare decât cea prevăzută inițial, sumă ce se va 
suplimenta de la capitolul 5 (cheltuieli diverse și neprevăzute), iar valoarea totală a investiției 
rămâne nemodificată, prin prisma celor arătate mai sus , propun spre deliberare și aprobare 
proiectul de hotărâre privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, 
Refacere drum local DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de 
Sus, județul Prahova  

     
 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3910/24.06.2021 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

 Provița de Sus pe anul 2021și estimări pe anii 2022-2024  
 
 

    Consiliul Local al comunei Provița de Sus, județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară în data de 
28.06.2021, având în vedere :  
-  Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Provița de Sus , elaborat în conformitate cu prevederile 
Legii nr.15/08.03.2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, aprobat prin HCL nr.22 /22.04.2021    
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- Contractul de finantare nr. 13341/08.06.2021 ; 
- adresa nr.667/24.06.2021 a Școlii Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen Georgescu” ,  
- referatul nr.3898/24.06.2021 al Compartimentului Investiții și Achiziții Publice 
- Raportul de specialitate nr.3905/24.06.2021, întocmit de compartimentul Taxe și Impozite-Financiar 
Contabil; 
 - Referatul de aprobare nr.3909/24.06.2021 al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,  
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021  
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  

       - Avizele  celor trei comisii:  
                      - Buget, Finanțe, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Ecologie și Protecția mediului;    
                      -  Administrație Publică Locală, Juridic, Relații cu Cetățenii; 
                      -  Învățamânt, Sănatate, Cultură, Protecție Socială, Tineret și Sport; 

 - Avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Provița de Sus                                     
         În temeiul prevederilor : art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a) coroborate cu prevederile  art. 155 alin. 
(1) lit c) și alin. (4) lit. b) ; art.139 alin.(1) și (3) lit. a), art. 140 alin. (1), 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 aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2021  
conform  Anexei nr.1 ce face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Secretarului General al comunei Provița de Sus 
instituțiilor și persoanelor interesate.  
 

Inițiator,  
 

Primarul comunei Provița de Sus 
 

Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  
 
 
 
 

 



2 
 

                                                                                                                                                                              
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3909 /24.06.2021  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind  aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli 
 al comunei Provița de Sus pe anul 2021 

 
 

 Având în vedere : 
- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Provița de Sus , elaborat în conformitate cu prevederile 
Legii nr.15/08.03.2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, aprobat prin HCL nr.22 /22.04.2021    
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- Contractul de finantare nr. 13341/08.06.2021 ; 
- adresa nr.667/24.06.2021 a Școlii Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen Georgescu” ,  
- referatul nr.3898/24.06.2021 al Compartimentului Investiții și Achiziții Publice 
- Raportul de specialitate nr.3905/24.06.2021, întocmit de compartimentul Taxe și Impozite-Financiar 
Contabil; 
Analizând prevederile contractului finanțat din fonduri europene, nerambursabile, care prevede 
derularea de activități, angajarea de personal și achiziția de bunuri și servicii constat că se impune 
rectificarea bugetului local al comunei Provița de Sus pe anul 2021 prin majorarea veniturilor 
totale cu suma de 838 mii lei (de la 4116 mii lei), respective majorarea cheltuielilor cu suma de 
838 mii lei . 
În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 
aprobare Consiliului Local al comunei Provița de Sus . 

 
 

Primar , 
 

Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.3821/17.06.2021 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului aferent proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală  

prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 
  

Având în vedere : 
- Ghidul solicitantului - condiții specifice - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, AP 
5/ PI 9.vi/ OS 5.2 ; 
- Contractul de finantare nr. 13341/08.06.2021 ; 
- Cererea de finanțare Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în 
comuna Provița de Sus, jud. Prahova, ID 139968 impreuna cu anexele sale, acordul de parteneriat, 
bugetul proiectului ; 
Analizând : 
- 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.3672/11.06.2021 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. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și alin.(7)lit.a), art. 139, alin. (3) lit.a), 
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 valoarea totală a proiectului ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de 
servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova” în cuantum de 4.417.095,16 lei (inclusiv TVA).  
Art.2 Se aprobă contribuția proprie a Comunei Provița de Sus, reprezentând cofinanțarea eligibilă a 
proiectului ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna 
Provița de Sus, jud. Prahova”  în cuantum de 59 552,88 lei astfel : 
  a) Comuna Provița de Sus : 49 986,36 lei 
  b) Școala Gimnazială ,,Mitropolit Pimen Georgescu” Provița de Sus : 9 566,52 lei   
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan să 
semneze toate documentele necesare derulării proiectului ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin 
furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova”, în numele UAT Comuna Provița 
de Sus și să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate. 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către Instituția 
Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul Taxe și Impozite 
Financiar – Contabil, și Compartimentul Achiziții Publice  . 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
  

http://9.vi/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3819/17.06.2021  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind aprobarea bugetului aferent proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală  
prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 

  
Comuna Provița de Sus a încheiat contractul de finanțare nr. 13341 din data de 08.06.2021 cu 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în cadrul Programulului Operaţional Capital 
Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale,combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi – Strategii de dezvoltare locală 
plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 – Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC . 
Prin proiectul acesta  sunt vizate persoanele vârstnice, copii și persoanele vulnerabile din cadrul 
comunității locale , iar prin demersurile întreprinse se dorește ridicarea nivelului de trai, evitarea 
excluziunii sociale , furnizarea de servicii integrate și dezvoltarea coeziunii sociale . 
Comuna provița de Sus participă la susținerea proiectului cu o sumă de bani, sub formă de  
cofinanțare din partea comunei și a școlii din localitate . 
Valoarea totală a proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii 
integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” este de 4417095,16 lei din care : 
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de  4196240,48 lei ; 
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 161301,80 lei ; 
- valoarea cofinanțării eligibile a Comunei Provița de Sus este de 59552,88 lei . 
Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și alin.(7)lit.a), art. 139, alin. (3) 

lit.a), Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a 
comunei, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, aprobă la propunerea primarului 
bugetul unității administrativ-teritoriale virările de credite, asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local, iar pentru adoptarea hotărârilor privitoare la Bugetul Local este 
necesară o majoritate absolută, conform prevederilor Codului Administrativ. 
Având în vedere cele arătate mai sus , propun spre deliberare și aprobare Proiectul de Hotărâre 
privind aprobarea bugetului aferent proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin 
furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 
  

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.3822/17.06.2021 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,, Dealurile Sultanului – 
dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 

  
Având în vedere : 
- prevederile art.13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016 
- Contractul de finantare nr. 13341/08.06.2021 ; 
Analizând : 
- 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.3671/11.06.2021 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. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. e) și alin.(7)lit.s), art. 139, alin. (3), 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 Planul de achiziții publice al proiectului ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare 
locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova”, conform 
Anexei ce este parte integrantă din prezenta hotărâre .  
Art.2 Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu prin aparatul de 
specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 
Art.3 Hotărârea se poate contesta în termenul și potrivit prevederilor Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul Taxe 
și Impozite Financiar – Contabil, și Compartimentul Achiziții Publice  . 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3820/17.06.2021  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,, Dealurile Sultanului – 
dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 
 
 

  
   Comuna Provița de Sus a încheiat contractul de finanțare nr. 13341 din data de 08.06.2021 cu 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în cadrul Programulului Operaţional Capital 
Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale,combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi – Strategii de dezvoltare locală 
plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 – Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC . 
   Prin proiectul acesta  sunt vizate persoanele vârstnice, copii și persoanele vulnerabile din 
cadrul comunității locale , iar prin demersurile întreprinse se dorește ridicarea nivelului de trai, 
evitarea excluziunii sociale , furnizarea de servicii integrate și dezvoltarea coeziunii sociale . 
   Comuna Provița de Sus va face achiziții pentru derularea proiectului mai sus menționat, iar în 
baza art.13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice, în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru 
fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, după 
semnarea contractului de finanţare/cofinanţare aferent. 
    Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și alin.(7)lit.a), art. 139, alin. 
(3) lit.a), Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a 
comunei, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, aprobă la propunerea 
primarului bugetul unității administrativ-teritoriale virările de credite, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru adoptarea hotărârilor privitoare la 
Bugetul Local este necesară o majoritate absolută, conform prevederilor Codului Administrativ. 
    Având în vedere cele arătate mai sus , propun spre deliberare și aprobare Proiectul de Hotărâre 
privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,,Dealurile Sultanului – 
dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 

  
Primar, 

ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.3904/24.06.2021 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima 
înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul 

Prahova, asupra drumului DS 2696, Sat Plaiu  
  

Având în vedere  prevederile: 
-  art.136 alin.4 din Constituția României , 
- art.285, art.286 alin.(1) și alin.(4), Anexa 4 pct.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
- Anexa 1, pct.61 din Ordinul nr.3442 / 2019 privind modificarea și completarea Regulamentului 
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr.700/2014, 
- art.1 pct.4 din Ordonanța nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
 art.1 alin.(1) și art.5 lit.c) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, 
republicată, 
- art.10 alin.2, art.24 alin.2 și alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare 
(republicată), 
- art.860 alin.(1) și alin.(3), art.861, art.881, art.885 alin.1și art.888 din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil (republicată) 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
(republicată), 
Analizând : 
- documentația tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică, a comunei 
Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare, asupra drumului DS 2696, Sat Plaiu, 
întocmită de S.C. DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.  
- poziția133 din anexa la HCL Provița de Sus nr.1/30.01.2015 privind modificarea și completarea 
inventarului domeniului public al comunei Provița de Sus, aprobat prin HGR 1359/2001,- 
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.3729/15.06.2021 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.c) coroborat cu art. 139, alin. (1) și alin.(3), lit.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.  
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Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  

 
Art.1 Se aprobă însușirea documentației tehnice cadastrale, realizată de către S.C. 
DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L., pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în 
favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare,  asupra drumului DS 
2696, Sat Plaiu, având suprafața identificată de 6455mp(lungime 875m), intravilan, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Provita de Sus, sat Plaiu, județul Prahova, imobil cuprins în 
Anexa la HCL nr.1/30.01.2015 cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 
al comunei Provița de Sus, poziția 133, aprobat prin HGR nr.1359/2001, conform anexei nr.1, 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  
Art.2 Se aprobă solicitarea către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina, a 
înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Comunei Provița de Sus, ca bun 
aparținând Domeniului Public al Comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra imobilului 
identificat la art.1 al prezentei hotărâri 
 
Art.3 Se aprobă solicitarea către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina, de 
înscriere în cartea funciară a categoriei de folosință drum comunal, asupra imobilului identificat 
la art.1 al prezentei hotărâri 
 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Câmpina 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3903/24.06.2021  
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima 
înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul 

Prahova, asupra drumului DS 2696, Sat Plaiu  
 
  

În vederea modernizării localității și urmare a eliberării Certificatului de urbanism 
nr.90/25.09.2020 de către Consiliul Județean Prahova pentru proiectul de refacere drum local 
DS2696, punct Valea Sultanului, sat Plaiu, au fost solicitate studii de specialitate . 

Pentru studiile de specialitate ,respectiv plan de situație pe ridicare topografică pentru DTAC, 
vizat OCPI cu delimitarea terenului aferent tuturor lucrărilor de construire propuse și înscrierea 
drumului sătesc DS2696 în cartea funciară, este necesară însuțirea documentației și a suprafeței 
măsurate a zonei de studiu. 

Având în vedere cele prezentate, propun prezentul proiect de hotărâre spre aprobare Consiliului 
Local Provița de Sus, proiect prin care să se însușească documentația elaborată de către S.C. 
DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L., pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea 
comunei Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare,  asupra drumului DS 2696, Sat Plaiu, 
având suprafața identificată de 6455mp(lungime 875m), intravilan, situat pe teritoriul administrativ 
al comunei Provita de Sus, sat Plaiu, județul Prahova,  

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.3901/24.06.2021 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima 
înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul 

Prahova, asupra drumului DS 272, Sat Valea Bradului  
  

Având în vedere  prevederile: 
-  art.136 alin.4 din Constituția României , 
- art.285, art.286 alin.(1) și alin.(4), Anexa 4 pct.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
- Anexa 1, pct.61 din Ordinul nr.3442 / 2019 privind modificarea și completarea Regulamentului 
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr.700/2014, 
- art.1 pct.4 din Ordonanța nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
 art.1 alin.(1) și art.5 lit.c) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, 
republicată, 
- art.10 alin.2, art.24 alin.2 și alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare 
(republicată), 
- art.860 alin.(1) și alin.(3), art.861, art.881, art.885 alin.1și art.888 din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil (republicată) 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
(republicată), 
Analizând : 
- documentația tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică, a comunei 
Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare, asupra drumului DS272, Sat Valea 
Bradului, întocmită de S.C. DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.  
- poziția10 din anexa la HCL Provița de Sus nr.1/30.01.2015 privind modificarea și completarea 
inventarului domeniului public al comunei Provița de Sus, aprobat prin HGR 1359/2001, 
- 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.3730/15.06.2021 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.c) coroborat cu art. 139, alin. (1) și alin.(3), lit.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.  



2 
 

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

 
Art.1 Se aprobă însușirea documentației tehnice cadastrale, realizată de către S.C. 
DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L., pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în 
favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare,  asupra drumului DS 272, 
Sat Valea Bradului, având suprafața identificată de 9131mp(lungime 425m), intra-extravilan, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Sus, sat Valea Bradului, județul Prahova, 
imobil cuprins în Anexa la HCL nr.1/30.01.2015 cu privire la inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Provița de Sus, poziția 10, aprobat prin HGR nr.1359/2001, 
conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  
Art.2 Se aprobă solicitarea către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina, a 
înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Comunei Provița de Sus, ca bun 
aparținând Domeniului Public al Comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra imobilului 
identificat la art.1 al prezentei hotărâri 
 
Art.3 Se aprobă solicitarea către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina, de 
înscriere în cartea funciară a categoriei de folosință drum comunal, asupra imobilului identificat 
la art.1 al prezentei hotărâri 
 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Câmpina 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.3900/24.06.2021  
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima 
înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul 

Prahova, asupra drumului DS 272, Sat Valea Bradului  
 
  

În vederea modernizării localității și urmare a eliberării Certificatului de urbanism 
nr.91/25.09.2020 de către Consiliul Județean Prahova pentru proiectul de refacere drum local 
DS272, punct Bucurei, sat Valea Bradului, au fost solicitate studii de specialitate . 

Pentru studiile de specialitate, respectiv plan de situație pe ridicare topografică pentru DTAC, 
vizat OCPI cu delimitarea terenului aferent tuturor lucrărilor de construire propuse și înscrierea 
drumului sătesc DS272 în cartea funciară, este necesară însuțirea documentației și a suprafeței 
măsurate a zonei de studiu. 

Având în vedere cele prezentate, propun prezentul proiect de hotărâre spre aprobare Consiliului 
Local Provița de Sus, proiect prin care să se însușească documentația elaborată de către S.C. 
DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L., pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea 
comunei Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare,  asupra drumului DS 272, Sat Valea 
Bradului, având suprafața identificată de 9131mp(lungime 425m), intra-extravilan, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Provita de Sus, sat Valea Bradului, județul Prahova,  

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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