ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.4305 / 13.07.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Având în vedere prevederile:
- art. 123 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus;
Luând act de:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator ;
- raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT ;
- analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și avizul de legalitate al
Secretarului General al comunei Provița de Sus ;
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 numeşte domnul/doamna consilier ………… în calitate de Preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus pentru perioada AUGUST 2021- OCTOMBRIE 2021.
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică pe site-ul Primariei comunei şi se transmite
către instituţiile şi autorităţile publice interesate.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.4304 / 13.07.2021

REFERAT DE APROBARE
privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Potrivit art. 123 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
Consiliul Local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care
conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se
alege prin vot deschis cu majoritate simplă , prevăzută de art. 5, lit, ee .
În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Consilierul local ales în condițiile alin. (1), poate fi schimbat din funcţie, la
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu
majoritate absolută .
Având în vedere faptul că mandatul de Preşedinte de şedinţă pentru doamna consilier local
Bucur Irina - Corina expiră în luna Iulie 2021 , 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
SECRETAR GENERAL U.A.T.
Nr.4303 / 13.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Potrivit art. 123 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care
conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se
alege prin vot deschis cu majoritate simplă , prevăzută de art. 5, lit, ee .
În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Consilierul local ales în condițiile alin. (1), poate fi schimbat din funcţie, la
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu
majoritate absolută .
Analizând prevederile legale în vigoare, primarul comunei Proviţa de Sus va propune un
proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu
luna august 2021 , până în luna octombrie 2021 . Proiectul de hotărâre are ca bază legală prevederile
art. 123 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Având în vedere faptul că mandatul de Preşedinte de şedinţă pentru doamna consilier local
Bucur Irina - Corina expiră în luna Iulie 2021, propunerile primarului comunei Proviţa de Sus ce
urmează a fi făcute prin referatul de aprobare şi prin proiectul de hotărâre sunt în conformitate cu
prevederile legale, Consiliul Local fiind abilitat să hotărască, prin adoptarea proiectului de hotărâre,
cine este Președintele de Ședință pentru următoarea perioadă.
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PROVIȚA DE SUS
jr. GOAGĂ GABRIEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
PRIMAR
Nr.4423/20.07.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2021
Având în vedere :
- Prevederile Secțiunii a 4-a ,,Execuția bugetară,, art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarului comunei Provița de Sus ,
- Referatul de aprobare al primarului comunei Provița de Sus ,
- Raportul de specialitate nr.4411/19.07.2021 întocmit de dna Duță Georgeta Carmen și Iuga Irina,
ambele având funcția de inspector în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Financiar
Contabil;
- 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 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 contul de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus la data de
30.06.2021 conform Anexelor nr. 1 și nr.2 ce fac parte integrantă din 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.
Inițiator,
Primarul comunei Provița de Sus

Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
PRIMAR
Nr.4422/20.07.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul II - 2021
În conformitate cu prevederile Secțiunii a 4-a ,,Execuția bugetară,, art.49 alin. (12) din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ,, în
lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru
trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin
rectificarea bugetelor locale;
Văzând raportul de specialitate nr.4411/19.07.2021 întocmit de dna Duță Georgeta Carmen și
Iuga Irina, ambele având funcția de inspector în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe
Financiar Contabil;
Potrivit prevederilor art. art. 155 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. b) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ ;
In baza celor expuse mai sus a fost elaborat prezentul proiect de hotarâre 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 PROVIȚA DE SUS
PRIMAR
Nr.4386/16.07.2021
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 ordinară în data de
2.07.2021, 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;
- adresa nr.14918/30.06.2021 a Consiliului Județean Prahova,
- fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 ,
- Raportul de specialitate nr.4377/16.07.2021, întocmit de compartimentul Taxe și ImpoziteFinanciar Contabil;
- Referatul de aprobare 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
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
PRIMAR
Nr.4385/16.07.2021
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;
- adresa nr.14918/30.06.2021 a Consiliului Județean Prahova,
- fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 ,
- Raportul de specialitate nr.4377/16.07.2021, întocmit de compartimentul Taxe și ImpoziteFinanciar Contabil;
Analizând prevederile adresei nr.14918/30.06.2021 a Consiliului Județean Prahova prin care ne
sunt repartizate sume din ,, Sume defalcate din impozitul pe venit-cota de 6%, respectiv 200,00 mii
lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și ale fișei cu indicatori pentru bugetul local
alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021considerăm că se impune rectificarea
bugetului local de venituri și cheltuieli , astfel 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.4360/15.07.2021

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în bani,

Având în vedere prevederile :
- art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completările
ulterioare;
- art.15 alin.3 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţă socială ;
- art.41 - art.48 din normele metodologice aprobate prin H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificarile ulterioare;
- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ ;
Analizând :
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Proviţa de Sus,
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Asistență Socială,
- 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.(1), alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit.b), art. 139
alin. (3) lit. a), art. 140 alin (1), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, 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 acordarea unui ajutor de urgenţă în bani, în cuantum de 2420 lei, domnului Tatu
Florin pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare pentru Tatu Mihail,
beneficiar de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
întrucât persoana decedată nu a avut achitate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de
sănătate, urmaşii sau aparţinătorii acestuia neputând beneficia de ajutor de înmormântare din
partea altor instituţii și nici nu au venituri din care să poată suporta aceste cheltuieli.
Art.2 Dupa acordarea ajutorului de urgenţă, persoana care ridică suma aprobată va prezenta în
termen de 30 zile calendaristice documente justificative din care să rezulte că ajutorul de urgenţă
acordat a fost utilizat conform destinației stabilite prin prezenta hotărâre .
Art.3 În condiţiile în care solicitantul ajutorului de urgenţă nu poate dovedi modul în care a fost
utilizat ajutorul acordat sau a dat altă destinaţie acestuia, Primarul prin Compartimentul de
Asistenţă Socială va întocmi documentele legale pentru recuperarea sumei acordate.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
comunei Provița de Sus prin aparatul de specialitate.
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
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.4359 / 15.07.2021
REFERAT DE APROBARE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în bani,
Art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completările
ulterioare prevede că Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură,
familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi
naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce
la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în
străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde şi procedura şi/sau
condiţiile de acordare. Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi
declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi
ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor
deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. În cazul decesului unei persoane din
familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii
pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.
Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul,
părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia,
persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. Ajutoarele de urgenţă
acordate în temeiul alin. (1) nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă
socială acordate de la bugetul local. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin.
(1) şi (3) se suportă din bugetul local şi pot fi acordate şi în completarea celor prevăzute la art.
27^1.;
Art.15 alin.3 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţă socială prevede că beneficiile de asistenţă
socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se stabilesc în bani sau în natură şi
sunt măsuri complementare celor prevăzute la alin. (2), susţinute din bugetele locale;
Art.41 - art.48 din normele metodologice aprobate prin H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificarile ulterioare stipulează :
Art. 40 Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 37 se suportă din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Art.41 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în
situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru
alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.
Art.42 Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a
unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de
personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al
compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei,
oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38,
prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află
familiile ori persoanele singure.
Art.43Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din
bugetele locale.
Art.44 Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură.
Art.45 Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin.
(1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât de la
2

bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în
care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.
Art.46 În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei
singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o
parte din cheltuielile cu înmormântarea.
Art.47 Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului
comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu
înmormântarea.
Art.48(1) Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte,
după caz:
a) certificatul de deces, în original şi în copie;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau,
după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.
(2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei,
oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a
făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor
social.
(3) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în
natură.
Art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ arată că :
Art.129 Atribuţiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei
publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
Analizând prevederile legale mai sus menționate și raportul de specialitate întocmit de către
Compartimentul Asistență Socială, consider că este oportun și motivat supunerea la vot de către
Consiliul Local a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru situația
prezentată în raportul de specialitate.

Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr.4276 / 12.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în bani,
Având în vedere cererea domnului Tatu Florin, înregistrată la Primăria Comunei
Provița de Sus cu nr.4261/ 09.07.2021, însoțită de actele doveditoare prin care
solicită acordarea unui ajutor de urgență, pentru suportarea cheltuielilor cu
înmormântarea fratelui său, Tatu Mihail, beneficiar de ajutor social acordat în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare, s-a dispus efectuarea anchetei sociale în care s-a constatat că domnul
Tatu Florin este singura rudă a decedatului Tatu Mihail și nu are niciun venit.
Conform prevederilor art. 28 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare precum și
a prevederilor art.41, art.43, art.44, art.46, art. 47 și a art. 48 din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a anchetei sociale
efectuate la domiciliul susnumitului propun Consiliului Local spre aprobare
dispunerea acordării sumei de 2420 lei necesare acoperirii unei părți din
cheltuielile de înmormântare.

Inspector,
CojocaruAndra Larisa
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.4302/13.07.2021

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL Provița de Sus nr.13/2014 privind delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare
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.4124/UIP/714/24.06.2021
- HCL Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și canalizare .
- 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 inițiat de Primarul comunei Proviţa de Sus,
- 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 modificarea denumirii HCL Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care va avea
următoarea formă :

1

Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al
comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și canalizare
Art.2 Se aprobă modificarea art.1 din HCL Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care va avea
următorul cuprins :
,, Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al
comunei Provița de Sus către S.C.Hidro Prahova S.A, cu sediul în Ploiești, str. Logofat
Tautu, nr.5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J29/2095/2004, având
cod de identificare fiscală : RO 16826034 “
Art.3 Toate celelalte prevederi ale HCL Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare rămân în
vigoare și se aplică întocmai
Art.4 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul comunei Provița de Sus.
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
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.4301 / 12.07.2021
REFERAT DE APROBARE
privind modificarea HCL Provița de Sus nr.13/2014 privind delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Prin Programul Operațional 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. În vederea conformării
cu Directivele europene și urmare a identificării, 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 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 constă 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 .
Rețeaua de canalizare menajeră va avea o lungime de 11424 m și șase stații de pompare .
Conform adresei nr.4124/UIP/714/24.06.2021 înregistrată la primăria comunei Provița de Sus
sub nr.4060 din 01.07.2021, 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 emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin
care se deleagă atât serviciul de alimentare cu apă cât și cel de canalizare, la momentul acesta
fiind emisă o hotărâre prin care s-a delegat doar serviciul de alimentare cu apă, respectiv HCL
Nr.13/2014
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Analizând prevederile HCL Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, constatăm că din eroare a fost
omisă și delegarea serviciului de canalizare, art.2 specificând că se aprobă Contractul de
Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare . Astfel, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, supun spre adoptare, Consiliului Local , proiectul
de hotărâre privind modificarea HCL Provița de Sus nr.13/2014 privind delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare .

Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
SECRETAR GENERAL AL UAT
Nr.4265 / 12.07.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea HCL Provița de Sus nr.13/2014 privind delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Conform adresei nr.4124/UIP/714/24.06.2021 înregistrată la primăria comunei Provița de Sus
sub nr.4060 din 01.07.2021, 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 emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin
care se deleagă atât serviciul de alimentare cu apă cât și cel de canalizare, la momentul acesta
fiind emisă o hotărâre prin care s-a delegat doar serviciul de alimentare cu apă, respectiv HCL
Nr.13/2014
Analizând prevederile HCL Provița de Sus Nr. 13/07.04.2014, privind delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, consider că din eroare a fost
omisă și delegarea serviciului de canalizare, întrucât la art.2 se precizează că se aprobă
Contractul de Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare .
Conform art. 129 din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 Consiliului Local are inițiativa și
hotărăște în toate problemele de interes local , motiv pentru care consider că este justificată
înaintarea spre dezbatere și aprobare a unui proiect de hotărâre ce cuprinde propunerea de
rectificare a hotărârii mai sus menționate .
Secretar General al Comunei Provița de Sus,
jr. Goagă Gabriel
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