ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERTEA
CONSILruL LOCAL

PROCES

. VERBAL

tncheiat astdzi, 24.februarie.2016 in sedinta ordinara a Consiliului
-ocal convocatd prin dispozilia domnului primar nr.49120t6 la lucrdrile
sedinlei sunt prezenli toti cei 13 consilieri in functie.
La gedin!| participb doamna secretar Buzoiu Georgeta si dl primar
:etcu Ion, dna contabil Visan Ana .
Dl presedinte de varsta deschide lucrarile sedintei arata ca sedinta se
:esfasoara legal deoarece la lucrarile acesteia'participa majoritatea
:cnsilierilor alesi. Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei domnul
:r,esedinte de varsta da cuvantul presedintelui de sedinta ales pentru a
:.ezenta ordinea dezi.
Dl presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei si da citire ordinei de zi
: n convocator :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local centralizat
de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
2. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local centralizat
de venituri si cheltuieli, rectificat pentru anul 2016
3. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici actualizati respectiv-valoarea rest de executat la
obiectivul de investitii Modernizare DC 143 km0+000- km 1+205
Com. Bertea, Judetul Prahova"
4. Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Bertea, pentru anul
20L6-20r7
5. proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a
facilitatilor fiscale conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.44120L5
proiect
de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu
6.
naveta, personalului didactic care isi desfasoara activitatea in
comuna Bertea
7. Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si
cuantumul acestora pentru anul scolar 2015-20L6
B. Diverse
Supusa aprobarii ordinea de zi se aproba in unanimitate de consilierii
: 'ezenti.
Dl presedinte de sedinta da cuvantul dnei secretar pentru a prezenta
-':cesul verbal de la sedinta anterioara.
)upa prezentarea acestuia dl presedinte de sedinta invita consiliul local
-': 'aca completari sau adaugiri la procesul verbal.

Dl consilier Boghici Aurelian spune dlui primar ca toate albiile vilcelelor
trebuiesc igenzate si dupa care, urmariti cei care arunca si dati

aveftismente sau chiar amenzi.
Dl consilier Bunescu Narcis intreaba daca s-au comandat numerele A
si B,
Dl consilier Bunescu Georgel cand se vor distribui containerele de
gunoi si daca vor fi date contra cost pubelele.
Dl consilier Ionica Gheorghe intreaba daca sunt containere stradale.
Dl consilier Ionica Georgel spune sa se consemneze ca dansul a
specificat la solicitarea dlui Bucur Constantin ,,din moment ce vine cu
solicitarea sa cumpere, atunci nu se mai incadra la Legea nr. 15/2003.
Dl consilier Constantinoiu Gheorghe a propus sa se caseze 10 scaune
Je la Caminul cultural si sa le dea la dispensar.
Supus aprobarii procesul verbal se aproba in unanimitate.

'

Inainte de a se trece la ordinea de zi dl presedinte de sedinta da
:uvantul dlui Malaescu Marius politist local sa prezinte informarea cu
:Civitatea politiei pentru trim IV al anului 2015.
Dupa prezentarea acesteia dl consilier Boghici Aurelian spune ca ar
:-ebui sa faca o instruire cu elevii care circula cu microzul, cat si cu
soferul, despre modul cum coboara din microbuz, cum se asigura, ca nu
s:nt deloc atenti.
Trecand la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi se da cuvantul dlui primar
:entru a prezenta proiectul de buget local initial pentru anul 2016.

D-na contabil prezenta la sedinta prezinta bugetul local asa cum a fost
rructurat si despre modul de folosire a excedentului in suma de 674 008
:i: 634 000 investitii, 65 000 la acoperirea golurilor de casa. La investiti
350,00 mii lei raman la DC 143 asa cum au fost repartizati,284.00 mii lei
: asfaltare drumuri locale, 58,00 mii lei ridicari topografice. S-au asigurat
:-eltuielile de personal pentru toate capitolele, la asistenta nu am PUs ,

:cncediile asistentilor deja s-au platit, cheltuielile materiale le-am pus la
- velul anului trecut. S-au asigurat cheltuieli cu naveta cadrelor, burse si
-100 lei pentru gard scoala. Norma de hrana s-a asigurattot anul.
Dl consilier Bunescu Narcis nu este de acord cu ridicarile topografice,

:-ebuia rezolvat mai intai legea 18/1991 si dupa care treceam mai
::oafte. Nici cu scoala nu sunt de acord sa le mai dam bani a avut anul
:'ecut 115.000 lei si nu i-a cheltuit.
Norma de hrana s-a asigurat integral

.

Comisia buget finante avizeaza favorabil cu urmatoarele
cu 20S,00 mii lei de la proiect
=rendamente: se propune diminuarea
: ata si transferul acestora catre drumuri locale, de asemenea din
--ansferul a 10,00 mii lei din suma prevazuta pentru proiectul extinderii

catre cheltuieli materiale tot la cultura.
Comisia administratie avizeaza cu mentiunea ca 5000 lei sa fie dati de
:heltuieli administratie pentru contractul cu societatea care ridica caini

-": onului de dans

,

ca la salon sa faceti
,,agabonzi care prezinta un real pericol' Va rugam
:eva frumos.
propunerea sa fie
Comisia de cultura acorda aviz favorabil cu
pentru copii' La salonul de
achizitionat la caminul cultural costume noi si
:ans se consuma cam multi bani'
pe
bugetul
Dl presedinte de sedinta propune supune spre aprobare

:apitole .
publice, fond de rezerva
Astfel ca supuse la vot capitolele: autoritati
in unanimitate'
::getara, ordine publica si invatamant acestea se adopta
de costume'
Trecand la capitolul cultura se mentioneaza achizitia
cu extinderea
Dl consilier Ionica Georgel Spune ca nu este de acord
=alonului de dans.
este ca cinci
Dl consilier constantinoiu Gheorghe spune ca arg'umentul
-unti nu pot uioperii cheltuiala fientru extinderea acestuia dar nici nu
Este totusi o
:utem sa facem din nou o improvizatie si sa arate urat'
: adire a comunei.
putem sa lasam investitia si
Dl consilier Ionica Gheorghe considera ca
s.a intretinem ce avem mai intai acolo'
voturi pentru si doua
supus aprobarii capitolul cultura se aproba cu 11
a rtineri.
gata proiectul sa fie
Dl consilier Bunescu Narcis propune cand va fi
:'ezentat.
in unanimitate'
Supus aprobarii capitolul asistenta se aproba

cu
Capitolul servicii si dezvoltare se aproba in unanimitate
ce vor merge la
:rendamentul comisiei buget finante (cei 20.00 mii lei

: mentare cu aPa)

.

Dr consifier Rusu Mircea Liviu

intreaba unde se

va

asfarta si unde faceti

santul pe DC .
)l consilier constantinoiu Gheorghe intreaba daca din cheltuielile
-eeligibile vom face ceva.
)l primar spune ca se va incepe asfaltarea cu Dimienii'
)l consilier Ionica Georgel intreaba daca nu incepe si repararea
:'.rmurilor comunale.
drumuri si poduri' alte
-n continuare se supun aprobarii capitolele

::iuni,excedentulseaprobainunanimitate'

si planul anual de achizitii
Se supune aprobarii numarul de personal

:'obandu-se in unanimitate'
rrecand la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi se da citire Proiectului de
-::arare privind rectificarea bugetului. local cu suma necesara
: :rizitionarii stimulentului educational'
.\vizul comisiei este favorabil . Nu sunt discutii.
in unanimitate'
Supus aprobarii proiectul de hotarare se aproba

=

i

in unanimitate proiectul de hotarare de la punctul nr. 3 de pe
:rdinea de zi privind aprobarea indicatorilor tehnico economici respectiv
Se aproba

aloarea rest de executat.
Avizul comisiei este favorabil.
Dl consilier Bunescu Narcis spune ca au aparut gauri in asfalt. Trebuie
'ezolvat, decupat turnat Plomba.
D-na secretar spune se va rezolva pentru ca inainte de al doilea strat
3vem faza la verificare cu ISC. Nu mai sunt completari sau alte discutii.
Supus aprobarii proiectul de hotarare se aproba in unanimitate.
Se prezinta proiectul de hotarare de la punctul nr.4 de pe ordinea de
privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2016-20L7.
Avizul comisiei este favorabil . Discutii pe marginea acestui proiect nu
sunt. Se supune aprobarii se aproba in unanimitatel
Dl presedinte de sedinta da cuvantul dlui primar pentru a prezenta
:roiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a
'acilitailor fiscale conform OUG nr.4412015 de la punctul 5 de pe ordinea
1e zi.
Avizul comisiei este favorabil. Alte discutii pe marginea acestui punct
ru sunt.
Supus aprobarii proiectul de hotarare se aproba in unanimitate.
Se prezinta proiectul de hotarare de la punctul nr.6 privind aprobarea
Jecontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic.
Avizul comisiei este favorabil . Discutii pe marginea acestui proiect nu
sunt. Se supune aprobarii se aproba in unanimitate.
Se prezinta proiectul de hotarare de la punctul nr.7 privind aprobarea
:urselor scolare si cuantumul acestora.
Avizul comisiei este favorabil . Discutii pe marginea acestui proiect nu
sunt. Se supune aprobarii se aproba in unanimitate.
Dl consilier Ionica Georgel spune ca mai trebuie crescut numarul
rurselor de merit scazand nota de la 10.
Trecand la punctul Diverse se da citire pe rand cererilor privind
:probarea programelor de functionare pentru urmatoarele societati in
,'ederea acordarii avizului de functionre: SC RISTIFAL PROD SRL, SC
-,IANAILA
COM SRL, SC TRANS BUCUR SRL, II CristinOiu CAIAIINA S|SC
,

I

:i

)ALION SRL.
Ca urmare a prezentarii facute consiliul local aproba orarul de
'unctionare solicitat cu mentiunea ca cele cu program de la 10,00 la 5,00
:jmineata sa respecte ordinea si linistea publica din zona.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului ca la finele anului 2015 si in
-ursul lunii ianuarie 2016 s-au produs peraza comunei 4 incendii. Ca
;r'rTtEtf€ acetui fapt familia d-nei Vlad Sanda solicita sprijin pentru
-epararea acoperisului care a ars in intregime. Putem sa ii acordam un
:jutor de urgenta de 500 lei sau materiale.Dvs ce spuneti?

Dl consilier Ionica Georgel propune ca putem sa cumparam noi

rateriale scandura,patrati.
Consiliul local este de acord cu acordarea acestui ajutor.
In continuare dl consilier Boghici Aurelian intreaba cine mai face
'acordari la reteua de alimentare cu apd, cand puneti becuri pe
Se lucreaza masiv pe pietruirea de drum sa mergeti peste tot.
"tatraguni.
rcate reusiti sa puneti cantar la piata . La monumentul din centru nu se
rai cunosc literele. Cati de la ajutorul social i-ati directionat catre locurile
:e munca vacante la care se face publicitate.
Dl consilier Bunescu Narcis vreau sa iau niste balastru sa pun pe strada
rea si pe mal sa indulcim panta poate invata si cei din coltul acela sa nu
rai treaca prin curtea
e
Dl consilier Ionica Gheorghe intreaba daca la salon s-au inlocuit
resele, unde sunt cele vechi. Mai avem conducta de fi 63, dl Caldura a
slus ca vrea sa se branseze la reteau de apa. Aveti grija la deversarile
^aotice de substante chimice. Factura Hidro de la platitor sa fie insotita
:e buletinul de analiza al apei.
Dl consilier Bunescu Georgel intreaba de ce nu a comunicat
-cmpaftimentul ca procentul de calculul al impozitului pentru cladiri
'erezidentiale porneste de la 0,2 si merge pina la t,3o/o.
Dl consilier Ionica Georgel propune ca de la capatul asfaltului in sus pe
::ate strazile sa punem balastru si piatra de garla. Chemati firma de
-lubrizare sa imbunatatim situatia la nivelul comunei.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi dl presedinte de sedinta
:eclara inchise lucrarile acesteia.

mea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Constanti noiu Gfleorghe
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HoTAnAnn
privind uprobarea Bugetului Local CentraliTut,
de Venituri si Cheltuieli al comunei Bertea, pe anul 2016

\r

-

dnd in vedere

:

- expunerea de motive a Primarului comunei Bertea precum si Raportul
- :,rrimentului contabilitate, din cadrul aparatului de spegialitate al primarului;
- adresa nr.420400 din 24.12.2015 a MFP, privind repartizarea pe unitati

-*" :..strativ teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate
- - .:\a pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, aDeciziei nr.14512015
- - : -:rele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pentru echilibrarea
"--=:-.lui local pentru anul 2016 si estimari pentru anii2017-2019;
In conformitate cu prevederile Legii nr.33912015 a bugetului de stat pe anul 2016, si
" . -:rii privind finan{ele publice locale nr.273 dtn29 iunie 2006, cu modificdrile si
- :.etdrile ulterioare;
Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
"

-

-:

- -.rn

si avizul secretarului comunei Bertea;

Ir

temeiul art. 36, aliniat (4) litera ,,a" si art. 45 din Legea administraliei publice
-: :' ilr. 21512001, republicata, modificatd si completatd ulterior;
Consiliul Local al comunei Bertea, judelul Prahova;

HOrAnAgrE:
\rt.1.-(1)Se aprobd Bugetul local initial de venituri si cheltuieli al comunei Bertea,

-: 'r.ll

1016 cu urmatoarea componenta:
- venituri totale in suma de 3373,00 mii lei
- cheltuieli totale in suma de 4007,00 mii lei
(2) - Estimarile bugetului local pentru anti 2017-2019 se prezinta astfel:
- venituri si cheltuieli totale an2017-3600,40 mii lei
- venituri si cheltuieli totale an2018- 3658,10 mii lei
- venituri si cheltuieli totale an 2019 - 3718.80 mii lei
\rt.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Berlea pentru anul 2016
, ::rllcturat astfel:
- Secliunea de funclionare in suma de 3129,00 mii lei
- Secliunea de dezvoltare cu venituri in suma de 244,00 mii lei si cheltuieli cu
::".,.neo de dezvoltare in suma de 878,00 mii lei cu un deficit de 634,00 mii lei ca se va
. . ::rii din excedentui anilor precedenti.
\n.3.-(1) Bugetul local initial pe anul 2016lapartea de venituri si estimarile pe anii
--1019 se prezinta astfel:

-

::nrire indicator

Buget

Estimari

Estimari

initial

An 2016

An 2017

332"80

344.40

346.r0

Estimari
An 2018
347.80

174.00
1024.00

184.00
l 180"00

r95.00

207.00

1222.00

I26s.0A

rs92.00

159?.00

t592.00

1552.00

din TVA pentru
.::rrea bus.local

250.00

250.00

250.00

250.00

: ::t i e aj utor

0.20

3600.00

3658.00

3718.00

- :uri proprii din impozite

si taxe de la

:.-.atie
: :et-alcate din impozitul pe venit
- : aiocate din cotele defalcate din
: :rtul pe venit pentru echilibrarea
. --.ai din care
, :e 800/o-854,00 mii lei
- .-trto de 20%o-170.00 mii lei
:locate dinTVA pt.finantarea
e i lor descentralizate
.

1

- : ietalcate

:

incalztre

',3ntUfi

3373.00

I r Cheltuielile bugetului local initial
.-:::ire indicator
,',ritcrti

publice

'l de rezervu
.

pe anul 2015 si estimarile pe anti2016-2018

Buget

Estimari

Estimari

rectificat

An 2016

An2017

1038.00

1016.00

1019.00

Estimari
An 2018
1021.00

12.00

2.00

2.00

2.00

115.00

107.00

108.00

108.00

I 141.00

1

1141.00

1141.00

212.80

t99.40

200.00

200.60

551.20

576.20

573.20

s74.20

97.00

48.80

48.90

49.00

ttlt0

irte publica

si

j.r r.ilttQ nationqls
J I Ll

i

lll{l llt

ura

I ri csisL socisla

j-ii
;iu

si dezvolture

141.00

i r iL

ultura

l
l
I

rumuri si poduri

\ Ite actiuni
r-r

\rt.

:
-

j

479.10

53s.00

592.00

30.00

31.00

31.00

31.00

4007.00

3640.40

36s8.00

3718.00

nomice

tal cheltuieli

l-

810.00

-(l)Se aproba utllizarea Excedentului anilor precedenti in suma de 674,00 mii
:.:egistrat Ia 31.12.2015 pentru acoperirea cheltuielilor la sectiunea de dezvoltare
, de 634.00 mii lei si pentru acoperirea golurilor de.casa provenite din decalajele
2.

'.

eniturile si cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare, suma de 40,00 mii lei.
I r -Deficitul bugetar in suma de 634.00 mii lei reprezinta cheltuieli de dezvoltare
-,
- :--: a tblosit astfel:
- -r-i0.00 mii lei la ModernizareDC 143
- 181.00 mii lei - Lucrari in continuare ,,Modernizare drumuri locale prin asfaltare "
r.:1.J,- (1).Se aprobd Programul anual initial

al achizitiilor publice pentru anul2016:
- -::-tii. servicii si bunuri finanlate din bugetul local
pe anul 2016, conform anexei nr.
1

\:1,5,- Aprobd numdrul maxim de 43 de posturi conform statelor de functii anexate
" r,-_.3tul local din care :
- 22 posturi in cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- -: posturi de poliliqti locali in cadrul aparatului de specialitate al primarului
. ---:tel:
- un numdr maxim de 18 posturi de asistenli personali ai persoanelor cu handicap
*": '- al persoanelor vArstnice care necesita intrelinere.
.\n.6.- Se aproba lista de investitii conform anexei la bugetul local aprobat.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
C

onstanti nois.Gheorshe

/4:
lLMu'

Contrasemneazd:
, Secretar,

'

G.Buzoiu

