Consiliul Local
Comuna Prisacani
Judetul Iasi

ORDINEA DE ZI:
Sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Prisacani, judetul Iasi
din data de 23.01.2020 ora 1500
1. Aprobarea
procesului-verbal
al
sedintei
ordinare din data de 18.12.2019 si al sedintei
extraordinare din data de 30.12.2019 a Consiliului Local Prisacani, judetul Iasi.
Prezinta d-l secretar general Musteata Cristian-Stefan
2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului Secțiunii de dezvoltare din excedentul
anilor precedenți, deficit în sumă de 685.477 lei, înregistrat la data de 31.12.2019 ca urmare a încheierii
execuției Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Prisacani pe anul 2019.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
3. Proiect de hotarare privind constituirea culoarului de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat
pe raza comunei Prisacani, judeţul Iaşi pentru anul 2020.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
4. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Prisacani nr. 105 din 22.11.2019 privind transmiterea
dreptului de proprietate din domeniul public al Comunei Prisacani catre Parohia Prisacani pentru
suprafata de 14250 mp teren cu destinatie cimitir al satului Prisacani.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a
listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi
lucrări de interes local conform Legii nr. 416/ 2001.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
6. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiilor de conducere, a salariilor de baza a functionarilor
publici si personalului contractual la Primaria comunei Prisacani, judetul Iasi incepand cu data de
01.01.2020.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
7. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol si Registrului
Nominal de Rol Unic la nivelul UAT Comuna Prisacani, judetul Iasi.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
8. Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2020 – 2021 pe raza comunei
Prisacani, judetul Iasi.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1656 lei din B.V.C. Comuna Prisacani reprezentand
decontarea navetei cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Prisacani pentru luna decembrie 2019.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe
Diverse :
1. Informare privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei
Prisacani, judetul Iasi.
Prezinta d-l secretar general Musteata Cristian-Stefan
2. Informare privind raportul de activitate al asistentilor personali din comuna Prisacani pentru
semestrul II anul 2019.
Prezinta d-na asistent social Zaharia Ana- Liliana
3. Informare privind adresa nr. 22897/ 2019 a Institutiei Prefectului Judetul Iasi privind siguranta in
unitatile de invatamant.
Prezinta d-l primar Stanciu Ghiorghe

Intocmit,
Secretar general
Musteata Cristian-Stefan

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 1
din 23.01.2020

acoperirea definitiva a deficitului Secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți, deficit în sumă de
685.477 lei, înregistrat la data de 31.12.2019 ca urmare a încheierii execuției Bugetului Local de Venituri și
Cheltuieli al comunei Prisacani pe anul 2019.

Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
- Dispozitiile art.129, alin 2 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- Proiectul de hotarare constituit de catre d-l primar Stanciu Ghiorghe inreg sub nr. 455/17.01.2020 prin care
propune stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol si Registrului Nominal de Rol Unic la nivelul UAT
Comuna Prisacani, judetul Iasi.
- Dispozitia primarului comunei Prisacani nr. 1 din 08.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului Secțiunii
de dezvoltare din excedentul anilor precedenți, deficit în sumă de 685.477 lei, înregistrat la data de 31.12.2019 ca
urmare a încheierii execuției Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
- Legea Bugetului de Stat nr. 5/2020.
- prevederile art 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
-Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
-Ordinul M.F.P. 2021/2013, ce prevede ca detalierea din cadrul fiecărui capitol bugetar să se facă până la nivel de
alineat,
- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 58 al. 1^4,
-Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1: Se aproba acoperirea definitiva a deficitului Secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți,
deficit în sumă de 685.477 lei, înregistrat la data de 31.12.2019 ca urmare a încheierii execuției Bugetului local de
venituri și cheltuieli pe anul 2019.
Art.2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ, Primarul
comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditille prevazute de lege punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art.3: -Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului Jud. Iasi
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
- Celor vizati de actul administrativ
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 13 voturi ,,pentru’’
,,impotriva’’, din 13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

0 ,, abtineri “ 0 voturi

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 2
din 23.01.2020
privind constituirea culoarului de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat pe
raza comunei Prisacani, judeţul Iaşi pentru anul 2020.
Consiliul Local al Comunei Prisacani, judetul Iasi
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare nr. 445/17.01.2020 intocmit de catre d-l Stanciu Ghiorghe –primar
prin care solicita constituirea culoarului de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat pe raza
comunei Prisacani, judeţul Iaşi pentru anul 2020.
-prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 104/2001, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de Frontieră a României , cu modificările şi completările ulterioare ;
-Prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/ 2001 , privind frontiera de stat a
României , cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de
eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră , fâşia de protecţie şi a semnelor de
frontieră;
-prevederilor Legii nr. 280 din 7 decembrie 2011 , privind modificările Legii nr. 265/2010
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 104/ 2001 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României , precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 104 /2001 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105 /2001
privind frontiera de stat a României ;
In baza hotararii nr. 1207/14.10.2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei
si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si
reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca –Costesti, semnat la Stanca la 1
august 2003.
-Ordonanţei de Guvern nr. 2 /2001, cu completările şi modificările ulterioare ;
-prevederilor art.5 alin (1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar şi al Legii nr. 1/2000;
-protocolului de predare – primire a fâşiei de protecţie , culoarului de frontieră şi a semnelor de
frontieră ;
În temeiul art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul
administrativ
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. (1) Cu data emiterii prezentei hotarari, pentru protectia frontierei de stat si a semnelor
de frontiera se constituie culoarul de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat pe raza comunei
Prisacani, judetul Iasi pentru anul 2020.
Activitatile pentru constituirea si intretinerea culoarului de frontiera si a fasiei de protectie
servesc
scopurilor
apararii
ordinii
publice
si
sigurantei
nationale.
(2)Se constituie culoarul de frontiera - fasia de teren situata de o parte si de alta a
frontierei de stat, stabilita in baza acordurilor si conventiilor de frontiera incheiate de Romania cu
organele Republicii Moldova in scopul evidentierii , vizibilitatii si protejarii semnelor de frontiera .

(3) Fasia de protectie a frontierei de stat - fasia de teren constituita de-a lungul frontierei
de stat in scopul protejarii semnelor de frontiera si asigurarii controlului accesului in apropierea liniei
de frontiera.
Fâşia de protecţie a frontierei de stat se stabileşte de la linia de frontieră către interior şi are o
lăţime de 20 metri. La frontiera de apă , specifica zonei , limita terenului
Fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie şi se marchează prin grija structurilor
teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.
Fasia arata , avand in medie o latime de 6-8 m este
amenajata intre S.F. 1093 – S.F. 1106 , de-a lungul malului Raului Prut, avand o lungime de 30,5
km.
Art.2. (1) Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevazute de
legislatia interna care privesc frontiera de stat si desfasurarea diferitelor activitati in zona de frontiera
.
(2) Asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat revine autoritatilor care
au atributii privind controlul la trecerea frontierei de stat si autoritatilor administratiei publice locale.
Art. 3. (1) Culoarul de frontierã şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din domeniul
public al statului şi se administreazã de cãtre Ministerul Afacerilori Interne , prin Poliţia de Frontierã
Românã, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr.
445/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontierã asigurã curãţarea şi întreţinerea culoarului
de frontierã, întreţinerea şi repararea semnelor de frontierã sau, la nevoie, înlocuirea acestora, aratul
si discuitul fasiei arate , conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine.
Aceste activitãţi se desfãşoarã la termenele stabilite prin acordurile, convenţiile ori înţelegerile de
frontierã încheiate cu statele vecine sau ori de câte ori este nevoie.
(3) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontierã au dreptul sã instaleze
mijloace de semnalare a trecerilor peste frontierã şi de supraveghere a liniei de frontierã. Dacã
situaţia o impune, pentru termene limitate, pânã la dispariţia stãrii care determinã necesitatea, în fâşia
de protecţie a frontierei de stat se pot face şi alte lucrãri necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor
de cãtre poliţiştii de frontierã.
(4) Suprafeţele de teren cuprinse între fâşia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de
frontierã sau malul apelor, dupã caz, se administreazã de cãtre persoanele fizice sau juridice cãrora le
aparţin, cu respectarea prevederilor Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr.
445/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat pânã la culoarul de frontierã
sau malul apelor, dupã caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea şefului
formaţiunii locale a Poliţiei de Frontierã.
(6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activitãţi dincolo de fâşia de protecţie a
frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi
ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontierã, este permis numai prin locurile şi
în condiţiile stabilite de şeful formaţiunii locale a Poliţiei de Frontierã.
(7) Accesul persoanelor in fasia de protectie a frontierei de stat, este permis numai prin portile de
acces stabilite de Consiliul local al comunei Prisacani , de comun acord cu persoanele solicitante si
cu aprobarea şefului Sectorului Poliţiei de Frontierã Tutora.
Se amenajeaza urmatoarele porti de acces:
a. pe zona loc.Moreni : - la S.F. 1094 amonte 1200 m;
la S.F. 1095;
la S.F. 1096;

la S.F. 1097.
b. pe zona loc.Prisacani: - la S.F. 1098,amote 500 m;
- la S.F. 1098;
- la S.F. 1099;
- la S.F. 1099,aval 300m;
- la S.F. 1100.
c. pe zona loc.Macaresti: - la S.F.1105 aval 300 M ,Boureanu Constantin ;
- la S.F.1103
- la S.F. 1103 Canton ;
- la S.F. 1102 .
Locurile stabilite pentru accesul in fasia de protectie a frontierei de stat, peste fasia arata sau
stratul de zapada de control, vor fi amenajate cu bariere de acces , prevazute cu lacat, mijloace
pentru refacerea fasiei arate si panoul cu numele persoanei care raspunde de respectarea regulilor de
trecere prin locul respectiv,stabilita de Consiliul local al comunei Prisacani.
Art.4.
În zona de frontierã, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontierã cãtre interior,
cu avizul şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontierã Iasi, se pot executa activitãţi cum sunt:
mineritul, exploatãrile de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatãrile forestiere,
balastiere sau de cariere, lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrãrile ori
construcţiile pe cursurile de apã, lucrãrile de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi
amenajãrile turistice, de agrement sau de altã naturã, cercetãrile si prospectãrile geologice."
Art.5. Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontierã, apele maritime interioare şi în marea
teritorialã se efectueazã, în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritãţile
competente, cu avizul prealabil al şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontierã Iasi.
Pescuitul recreativ /sportiv este permis numai in cursul zilei, de la rasaritul pana la apusul
soarelui, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) Pescuitul in raul Prut se practica cu cel mult 2 undite sau 2 lansete cu cate 2 carlige fiecare.
b) Pescuitul recreativ /sportiv se practica numai de pe mal.
c) In timpul iernii pescuitul in scop recreativ se poate efectua si pe gheata, cu exceptia zonelor
de protectie speciala a iernarii pestelui.
d) In timpul unei zile de pescuit se pot retine cel mult 5 kg de peste sau numai un singur
exemplar daca masa lui corporala depaseste 5 kg.
In perioada de prohibitie, stabilita prin ordin de ministru, se interzice pescuitul in raul
Prut, precum si pe distanta de 500 m de ambele partiale gurii de varsare a raului Jijia in
raul Prut.
Zone de pescuit sportiv:
S.F. 1093 - S.F. 1096 , accesul pe poarta acces;
b) S.F. 1097 - S.F. 1098 , accesul pe poarta acces ;
c ) S.F. 1099 - S.F. 1100 , accesul pe poarta acces;
d) S.F. 1103 - S.F. 1106 , accesul pe poarta acces .
Zone pentru adapatul animalelor:
a) S.F.1095 - S.F. 1096 , accesul pe poarta acces ;
b) S.F. 1099 - S.F. 1100 , accesul pe poarta acces ;
c ) S.F. 1103 - S.F. 1104 , accesul pe poarta acces .
Aprovizionarea cu apa se va efectua :
a) S.F. 1095 - S.F. 1097 , accesul pe poarta acces ;
b) S.F. 1098 - S.F. 1100 , accesul pe poarta acces ;

c) S.F. 1103 - S.F. 1106 , accesul pe poarta acces .
Persoanele fizice vor avea asupra lor:
-documente de identitate;
-aprobarea sefului Sectorului Poliţiei de Frontierã Ţuţora.
Persoanele juridice vor prezenta prin reprezentantul lor in teren urmatoarele acte:
avizul de activitate , eliberat de catre şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontierã Iasi si
aprobarea şefului Sectorului Politiei de Frontiera Ţuţora pentru acces in zona avizata;
exemplarul nr.2 al tabelului nominal cu personalul admis pentru efectuarea lucrarilor, emis de
administratia publica locala si aprobat de seful S.P.F. Ţuţora. Exemplarul nr.1 ,emis de administratia
publica locala va fi predat la seful S.P.F. Ţuţora.
instructajul efectuat de catre reprezentantul S.P.F. Ţuţora cu personalul admis pentru efectuarea
lucrarilor, privind respectarea regimului juridic al frontierei de stat.
Art.6. (1) Barcile si ambarcatiunile vor fi inregistrate la Consiliul local al comunei
Prisacani,locurile de acostare se stabilesc in urmatoarele locuri:
S.F. 1097 , aval 500 metri.
(2) Paza barcilor va fi asigurata de catre o persoana stabilita de Consiliul Local
Prisacani, care va lua masuri de prevenire a folosirii acestora pentru trecerile ilegale a frontierei de
stat sau la practicarea contrabandei si a altor activitati ce contravin legislatiei in vigoare.
Art.7. (1) Pasunatul animalelor este permis in timpul zilei pana la fasia de protectie a
frontierei de stat, iar noaptea, pana la 500 metri fata de aceasta , catre interior, in locurile stabilite de
autoritatile administratiei publice locale si cu avizul şefului Sectorului Poliţiei de Frontierã, in
urmatoarele locuri:
In localitatea Moreni – islazul comunal Moreni;
In localitatea Prisacani – islazul satului Prisacani;
In localitatea Macaresti – islazul satului Macaresti.
Art.8. (1) Vanatoarea de-a lungul frontierei de stat pe adancimea de 500 metri de la fasia de
protectie a frontierei de stat catre interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil,
pentru frontiera de apa, este interzisa.
(2) Vanatoarea organizata a animalelor de prada, pe adancimea prevazuta la alin. (1),
este admisa numai ziua si numai de la digul national , 500 metri spre interior, pe baza hotararii
Consilului Local si cu avizul prealabil al sefului Sectorului Politiei de Frontiera Tutora, in
urmatoarele zone:
- de la digul national,500 metri spre interior , pe directia S.F. 1099 -1103;
Art.9. (1) (1) Persoanelor care se deplaseaza sau care desfasoara diferite activitati in apropierea
frontierei de stat le este interzis:
accesul în fâşia de protecţie a frontierei de stat, fãrã documente de identitate şi fãrã aprobarea şefului
Sectorului Poliţiei de Frontierã Tutora;
accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouã din apele de frontierã înainte de
determinarea apartenenţei acestora;
desfãşurarea activitãţilor prevãzute la art. 4 , fãrã avizul şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de
Frontierã Iasi;
efectuarea pescuitului la raul Prut în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritãţile
competente ori fãrã avizul prealabil al şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontierã Iasi;
pãstrarea bãrcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe Raul Prut în alte locuri decât cele stabilite la punctul 6
ori neluarea de cãtre cei care le deţin a mãsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la
trecerea ilegalã a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activitãţi ilicite;
desfãşurarea activitãţilor de agrement şi sportive la raul Prut fara aprobarea Consiliului Local sau

fãrã avizul şefului Sectorului Poliţiei de Frontierã Tutora;
pãşunatul animalelor în timpul zilei in fâşia de protecţie a frontierei de stat; pãşunatul animalelor în
timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de Consiliul Local sau fãrã avizul şefului Sectorului
Poliţiei de Frontierã Tutora;
vânãtoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei
de stat cãtre interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de
apã; desfãşurarea vânãtorii prevãzute la art. 8 alin. (2), fãrã avizul prealabil al şefului Sectorului
Poliţiei de Frontierã Tutora;
fixarea pe bandã magneticã, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul
statelor vecine de persoanele care se deplaseazã ori care desfãşoarã diferite activitãţi în apropierea
frontierei de stat, dacã acest lucru este prevãzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã
încheiate de România cu statele vecine;
purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontierã, dacã acest lucru este prevãzut în
acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine;
comiterea sau proferarea, de persoanele care se deplaseazã ori desfãşoarã activitãţi în apropierea
frontierei de stat, de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetãţenilor
acestuia, dacã acestea sunt prevãzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de
România cu statele vecine.
Art.10. In situatii deosebite, pe timpul unor actiuni ale Politiei de Frontiera, temporar,
accesul si desfasurarea unor activitati in apropierea frontierei de stat se poate opri. Aceste masuri se
vor aduce la cunostinta Consiliului local , populatiei si unitatilor economice si sociale interesate, in
timp util.
Art.11. (1) Toate celelalte activitati care nu sunt cuprinse in prezenta hotarare se vor
desfasura in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.105/2001 modificata si aprobata
prin Legea 243/2002,cu completarile si modificarile ulterioare.
(2) Documentatiile Consiliului local pentru care s-au obinut aprobarile si acordurile
institutiilor abilitate, emise dupa adoptarea prezentei hotarari, cu privire la desfasurarea unor
activitati la frontiera de stat vor face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari, se constata si sanctiunile se aplica, dupa caz,
de catre ofiterii si agentii Politiei de Frontiera, personalul Politiei Romane sau de catre imputernicitii
Consiliului local, prin proces verbal de constatare a contraventiei, impotriva caruia se poate face
plangere in termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, la Judecatoria in a carei
circumscriptie a fost savarsita contraventia.
Art.12. Prezenta hotarare va intra in vigoare in termen de 5 zile de la data adoptarii ei si se va
aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice prin grija secretarului comunei.
Art.13. La intrarea in vigoare a prezentei hotarari , se abroga hotararea adoptata anterior de
Consiliul local Prisacani.
Art.14. Secretarul comunei va inainta cate o copie a prezentei hotarari Prefecturii Judetului
Iasi pentru control si legalitate, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontierã Iasi , Sectorului Politiei
de Frontiera Tutora ,
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 13 voturi ,,pentru’’ 0 ,, abtineri “
0 voturi ,,impotriva’’, din 13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 3
din 23.01.2020
privind modificarea H.C.L. Prisacani nr. 105 din 22.11.2019 privind transmiterea dreptului de
proprietate din domeniul public al Comunei Prisacani catre Parohia Prisacani pentru suprafata de
14250 mp teren cu destinatie cimitir al satului Prisacani.
Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
- Dispozitiile art. 129, alin. 4 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Proiectul de hotarare constituit de catre d-l primar Stanciu Ghiorghe inreg sub nr. 447/ 17.01.2020 privind
modificarea H.C.L. Prisacani nr. 105 din 22.11.2019 privind transmiterea dreptului de proprietate din domeniul
public al Comunei Prisacani catre Parohia Prisacani pentru suprafata de 14250 mp teren cu destinatie cimitir al satului
Prisacani.
- Referatul secretarului general de specialitate nr. 446/ 17.01.2020 privind necesitatea modificarii H.C.L. Prisacani
nr. 105 din 22.11.2019
- Sentinta civila nr. 154/ 06.05.2019 a Judecatoriei Raducaneni prin care se constata dreptul de proprietate a
suprafetei de 16086 mp CF 60050, CF 61532 pentru Parohia Prisacani.
- C.F. nr. 60050 in suprafata de 14250 mp teren cu destinatie cimitir al satului Prisacani.
-Anexa 60- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prisacani din HG nr. 1.354 din 27
decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Iaşi.
- Prevederile art 361 alin. 3 si 4 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1: Se modifica H.C.L. Prisacani nr. 105 din 22.11.2019 in sensul ca :
(1)Se aproba trecerea din domeniul public al Comunei Prisacani in domeniul privat al Comunei Prisacani a suprafetei
de 14250 mp teren cu destinatie cimitir al satului Prisacani, cu numar cadastral 60050.
(2)Se aproba transmiterea dreptului de proprietate din domeniul privat al Comunei Prisacani catre Parohia Prisacani
pentru suprafata de 14250 mp teren cu destinatie cimitir al satului Prisacani, cu numar cadastral 60050, avand ca scop
notarea noului proprietar in cartea funciara, conform sentintei civile nr. 154/ 06.05.2019, diferenta de 1836 mp nr.
cadastral 61532 fiind in proprietatea Parohiei Prisacani.
Art.2- Inventarul bunurilor din domeniul public si privat al com. Prisacani se va modifica in mod
corespunzator.
Art.3 – Se imputerniceste Primarul comunei Prisacani dl Stanciu Ghiorghe pentru ca in numele si pe seama
UAT Comuna Prisacani sa semneze documentatiile privind transmiterea dreptului de proprietate.
Art.4:-In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ, Primarul
comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditille prevazute de lege punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5: -Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului Jud. Iasi
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
- OCPI Iasi
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 13 voturi ,,pentru’’ 0 ,, abtineri “ 0 voturi ,,impotriva’’, din
13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 4
din 23.01.2020
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a listei
cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze
acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001.
Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
- Dispozitiile art.129, alin 2 lit.d) , alin 7 lit p) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- Proiectul de hotarare constituit de catre d-l primar Stanciu Ghiorghe inreg sub nr.
448/17.01.2020 prin care propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020,
a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni
şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
- Prevederile art. 8 alin. (2) Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare.
- Prevederile art. 6 alin. (2) si art. 28 alin. (1) HG nr. 50/2011 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare.
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local
Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1: Se aproba planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a listei cuprinzând
beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de
interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare conform anexelor
atasate parte integranta la prezenta hotarare.
Art 2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul
administrativ, Primarul comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in
conditille prevazute de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5:
-

-Prezenta hotarare se va comunica:
Institutiei Prefectului Jud. Iasi
Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
Celor vizati de actul administrativ

Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 13 voturi ,,pentru’’ 0 ,, abtineri “ 0 voturi
,,impotriva’’, din 13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 5
din 23.01.2020
privind stabilirea indemnizatiilor de conducere, a salariilor de baza a functionarilor publici si
personalului contractual la Primaria comunei Prisacani, judetul Iasi
incepand cu data de 01.01.2020
Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
- Dispozitiile art. 129, alin 2 lit.a) ,alin 4 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare.
- Proiectul de hotarare al d-lui primar Stanciu Ghiorghe nr. 449/ 17.01.2020 privind stabilirea
indemnizatiilor de conducere, a salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual la
Primaria comunei Prisacani, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020.
- Referatul de specialitate al secretarului general nr. 438/17.01.2020 privind stabilirea indemnizatiilor de
conducere, a salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual la Primaria comunei
Prisacani, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020.
-H.G. nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
pentru anul 2020.
-OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea
unor acte normative.
-Prevederile OUG nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară si ale Legii 180/
2017 pentru aprobarea OUG nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară.
- Prevederile art. 10, 11, 25, 36, 38 si Anexei VIII si IX din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1: Se stabilesc indemnizatiile de conducere, salariile de baza a functionarilor publici si
personalului contractual la Primaria comunei Prisacani, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
conform anexelor 1, 2 , 3 si 4 parti integrante din prezenta hotarare.
Art 2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditille prevazute
de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art.3: -Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului Jud. Iasi
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
- Celor vizati de actul administrativ
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 7 voturi ,,pentru’’ 3 ,, abtineri “ 3 voturi
,,impotriva’’, din 13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/ 2020

Indemnizatiile de conducere si salariile brute ale Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Prisacani
incepand cu data de 01.01.2020
Nr.
crt

Nume/prenume

Categorie
Functie

Functia

Grad
profesional

Nivel
studii

Gradatie
Vechime
In munca

Coeficient
conf Lg
153/2017

Salariul
Minim
Brut
Index.
(lei)

Salariul
de
baza

Sporuri

Salariul
total
brut
(lei)

(lei)

9360

1

Demnitar

primar

-

S

-

4,50

2080

9360

2

Demnitar

viceprimar

-

S

-

3,50

2080

7280

-

7280

3

Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public

Secretar
comuna
Consilier

-

S

3

3,49

2080

7259

-

7259

asistent

S

2

2,70

2230

6021

10%

6623

Inspector

Superior

S

5

2,70

2230

6021

Inspector

asistent

S

2

2,20

2230

4906

-

4906

Consilier
Juridic
Consilier

asistent

S

2

2,60

2230

5798

-

5798

debutant

S

2

2,00

2230

4460

-

4460

Referent

superior

M

5

2,00

2230

4460

-

4460

Referent

debutant

M

0

1,90

2230

4237

-

4237

Referent

asistent

M

2

2,00

2230

4460

-

4460

4
5
6
7
8
9
10
11

6021

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Functionar
public
Functionar
public
Functionar
public
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual
Functionar
contractual

Referent

asistent

M

4

1,90

2230

4237

-

4237

Referent

asistent

M

0

2,00

2230

4460

-

4460

Consilier

debutant

S

-

1,90

2230

4237

-

4237

Consilier

Asistent

S

1

2,10

2230

4683

-

4683

Administrator
Consilier

I

M

1

1,90

2230

4237

-

4237

Debutant

S

1

2,00

2230

4460

-

4460

Consilier
primar
Sofer
microbuz
Bibliotecar
Muncitor
calificat
Guard

-

S

-

2,10

2230

4683

-

4683

-

M

-

1,55

2230

3456

-

3456

II

M

3

1,55

2230

3456

-

3456

I

G

5

1,70

2230

3791

-

3791

-

G

5

1,55

2230

3456

-

3456

Guard

-

G

4

1,55

2230

3456

-

3456

Sofer

I

G

5

1,80

2230

4041

-

4041

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 5/ 2020

Salariile de baza brute pentru asistentii personali incadrati la Primaria comunei Prisacani, judetul Iasi
incepand cu data de 01.01.2020

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Functia

Coeficient

Salariul de baza brut
(lei)

1

Asistent personal

1.00

2230

2

Asistent personal

1.00

2230

3

Asistent personal

1.00

2230

4

Asistent personal

1.00

2230

5

Asistent personal

1.00

2230

6

Asistent personal

1.00

2230

7

Asistent personal

1.00

2230

8

Asistent personal

1.00

2230

9

Asistent personal

1.00

2230

10

Asistent personal

1.00

2230

11

Asistent personal

1.00

2230

12

Asistent personal

1.00

2230
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Anexa nr. 3 la HCL nr. 5/ 2020

Indemnizatii de insotitor lunare acordate de Primaria Comunei Prisacani, judetul Iasi
– Persoane cu handicap grav- incepand cu data de 01.01.2020
Nr.
crt.

Numele si prenumele

Cuantum indemnizatie
(lei)

1

1348

2

1348

3

1348

4

1348

5

1348

6

1348

7

1348

8

1348

9

1348

10

1348

11

1348

12

1348

13

1348

14

1348

15

1348

16

1348

17

1348
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18

1348

19

1348

20

1348

21

1348

22

1348

23

1348

24

1348

25

1348

26

1348

27

1348

28

1348

29

1348

30

1348

31

1348

32

1348

33

1348
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Anexa nr. 4 la HCL nr. 5/ 2020

Salariile de baza brute pentru Asistenti medicali comunitari la Comuna Prisacani, judetul Iasi
incepand cu data de 01.01.2020
Nr.
crt

Nume/prenume

Categorie
Functie

Functia

Grad
profesional

Nivel
studii

Gradatie
Vechime
In munca

Coeficient
conf Lg
153/2017

Salariul
Minim
Brut

Salariul de
baza
(lei)

Salariul
total
brut
(lei)

(lei

1

Functionar
contractual

2

Functionar
contractual
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Asistent
Medical
comunitar
Asistent
Medical
comunitar

asistent

M

3

2,222

2080

4622

4622

asistent

M

3

2,222

2080

4622

4622
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 6
din 23.01.2020
privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol si Registrului Nominal de
Rol Unic la nivelul UAT Comuna Prisacani, judetul Iasi.
Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
- Dispozitiile art.129, alin 2 lit.a) si d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- Proiectul de hotarare constituit de catre d-l primar Stanciu Ghiorghe inreg sub nr.
455/17.01.2020 prin care propune stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol si Registrului
Nominal de Rol Unic la nivelul UAT Comuna Prisacani, judetul Iasi.
- Referatul de specialitate inregistrat sub nr. 436/ 17.01.2020 privind stabilirea modului de
intocmire a Registrului Agricol si Registrului Nominal de Rol Unic la nivelul UAT Comuna
Prisacani, judetul Iasi.
- prevederile art. 1 alin. (4) - (7) ale Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
aṣa cum a fost completată prin Legea nr. 54/2017 ṣi ale art. 36 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001;
- Ordinul MDRAP nr. 144 / 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de
colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către
organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare
tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale
-Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local
Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1: Se stabileste modul de intocmire si tinere evidenta a Registrului Agricol si Registrului
Nominal de Rol Unic la nivelul UAT Comuna Prisacani, judetul Iasi in format electronic si pe suport
hartie in format printabil.
Art.2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul
administrativ, Primarul comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in
conditille prevazute de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art.3: -Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului Jud. Iasi
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
- Celor vizati de actul administrativ
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 13 voturi ,,pentru’’ 0 ,, abtineri “ 0
voturi ,,impotriva’’, din 13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 7
din 23.01.2020
privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2020 – 2021 pe raza comunei Prisacani,
judetul Iasi.
Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare nr. 451/ 17.01.2020 intocmit de catre d-l primar Stanciu Ghiorghe prin care propune
aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar care va functiona in anul 2020 – 2021 pe raza administrativ –
teritoriala a comunei Prisacani.
-Prevederile art. 129 alin (3) lit. e) din (7) lit . a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-Adresa ISJ Iasi nr. 11184/ 16.12.2019 privind avizul conform si solicitarea emiterii hotararii pentru reţeaua
şcolara a unităţilor de învăţământ de preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021
- Art. 61, alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.
- Ordin M.E.N. 5235/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 20192020
-Fundamentarea Planului de Şcolarizare 2020 – 2021 a Şcolii Gimnaziale Prisacani.
-Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1: Se stabileste reteaua scolara pentru anul scolar 2020 – 2021 pe raza comunei Prisacani, judetul Iasi
dupa cum urmeaza:

Unitatea de invatamant cu
personalitate juridica (PJ)

Denumirea unitatilor de invatamant arondate

SCOALA GIMNAZIALA ,
PRISACANI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, MORENI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, PRISACANI
SCOALA PRIMARA, MACARESTI
SCOALA PRIMARA, MORENI
SCOALA PRIMARA, SATU NOU

Art.2:-In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ, Primarul
comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditile prevazute de lege privind
punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art.3: -Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului Jud. Iasi
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
- OCPI Iasi
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 13 voturi ,,pentru’’ 0 ,, abtineri “ 0 voturi ,,impotriva’’, din
13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI,
COD POSTAL 707390
TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com

HOTARAREA nr. 8
din 23.01.2020
privind alocarea sumei de 1656 lei din BVC 2020 Comuna Prisacani reprezentand
decontarea navetei cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Prisacani pentru luna
decembrie 2019
Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi
Avand in vedere:
- Dispozitiile art.129, alin. 4 lit.a) si alin. 7 lit. a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul
administrativ.
- Adresa Scolii Gimnaziale Prisacani nr. 17 / 09.01.2020 privind decontarea navetei cadrelor
didactice in luna decembrie 2019.
- Proiectul de hotarare constituit de catre d-l primar Stanciu Ghiorghe inreg sub nr. 454/
17.01.2020 prin care propune alocarea sumei de 1656 lei din BVC 2020 Comuna Prisacani
reprezentand decontarea navetei cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Prisacani pentru luna
decembrie 2019.
- Prevederile art 2.din HG nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local
Prisacani;
Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala;
In temeiul
art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1: Se aloca suma de 1656 lei din BVC 2020 Comuna Prisacani reprezentand decontarea
navetei cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Prisacani pentru luna decembrie 2019.
Art 2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditille
prevazute de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 3: Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului jud. Iasi
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi
- Celor vizati in actul administrativ.
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 23.01.2020 cu 11 voturi ,,pentru’’ 1 vot ,, abtinere“ 1 vot
,,impotriva’’, din 13 consilieri prezenti din totalul de 13 in functie.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iftemi Ion

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

