ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR

ANUNȚ
SEDINȚĂ ORDINARĂ
CONSILIUL LOCAL BRÎNCOVENI
14 FEBRUARIE 2018
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (6) și art. 42 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă ordinară publică
Consiliul local Brîncoveni, în ziua de 14 februarie 2018, ora 1300, în localul
Primăriei comunei Brîncoveni, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local
pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului primarului
Comunei Brîncoveni, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
Iniţiator dl Ion Cheroiu, primar
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de
măsuri privind activităţile gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de
şedinţă;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
5. Raport privind gestionarea bunurilor din patrimoniul public şi
privat al unităţii administrativ teritoriale, pe anul 2017;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
6. Raportul comisiei pentru probleme de apărare, pe anul 2017;
Prezintă dl Filip Marius, preşedinte comisie
PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
referitor la : convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
Având în vedere :
- prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- graficul cu planificarea orientativă a şedinţelor ordinare ale Consiliului local pe
trimestrul I / 2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 28.07.2016 cu privire la aprobarea
”Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Brîncoveni”, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI BRÎNCOVENI,
emite prezenta dispoziţie:
Articol unic.- Se convoacă în şedinţă ordinară publică, Consiliul Local al comunei
Brîncoveni, în ziua de 14 februarie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei Brîncoveni,
cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunerea de motive privind proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea aprobării bugetului local pe anul 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiar-contabil;
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului primarului Comunei Brîncoveni,
începând cu data de 1 ianuarie 2018;
Iniţiator dl Ion Cheroiu, primar
 Raportul primarului comunei Brîncoveni cu privire la stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile publice și contractuale;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind
activităţile gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar

 Referat privind necesitatea aprobării Planului de măsuri privind activităţile
gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Prezintă dl Filip Marius, viceprimar
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă;
Prezintă dl Stana Cătălin, secretar comună
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
5. Raport privind gestionarea bunurilor din patrimoniul public şi privat al
unităţii administrativ teritoriale, pe anul 2017;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
6. Raportul comisiei pentru probleme de apărare, pe anul 2017;
Prezintă dl Filip Marius, preşedinte comisie
7. Întrebări, interpelări, propuneri
PRIMAR
Ion CHEROIU
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CONVOCARE
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
convoacă Consiliul local al comunei Brîncoveni, în şedinţă ordinară publică, în ziua de 14
februarie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei Brîncoveni, cu următorul proiect al
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunerea de motive privind proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea aprobării bugetului local pe anul 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiar-contabil;
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului primarului Comunei Brîncoveni,
începând cu data de 1 ianuarie 2018;
Iniţiator dl Ion Cheroiu, primar
 Raportul primarului comunei Brîncoveni cu privire la stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile publice și contractuale;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind
activităţile gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat privind necesitatea aprobării Planului de măsuri privind activităţile
gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Prezintă dl Filip Marius, viceprimar
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă;

Prezintă dl Stana Cătălin, secretar comună
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Daniel, preşedinte comisie
5. Raport privind gestionarea bunurilor din patrimoniul public şi privat al
unităţii administrativ teritoriale, pe anul 2017;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
6. Raportul comisiei pentru probleme de apărare, pe anul 2017;
Prezintă dl Filip Marius, preşedinte comisie
7. Întrebări, interpelări, propuneri
PRIMAR
Ion CHEROIU

CONSILIERI LOCALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dl
Dl
Dl
Dl
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Dl
Dna
Dl
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1. Dl
2. Dl

Călin Gavril
Cheroiu Marin
Doriță Marian
Filip Marius
Năstase Nicolae
Păsăran Gheorghe
Piringă Gheorghe
Sandu Marin
Toader Ecaterina
Truşcă Pavel
Vînătoru Florin

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Stana Cătălin
Năstase Dunitra

INVITAŢI
______________
______________
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Doamnei/Domnului __________________
CONSILIER LOCAL
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), (5) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi
convocat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară publică a Consiliului local al comunei
Brîncoveni, în ziua de 14 februarie 2018, ora 1300, în localul Primăriei comunei Brîncoveni,
cu următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunerea de motive privind proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea aprobării bugetului local pe anul 2018;
Prezintă dna Năstase Dumitra, consilier superior, compartimentul financiar-contabil;
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului primarului Comunei Brîncoveni,
începând cu data de 1 ianuarie 2018;
Iniţiator dl Ion Cheroiu, primar
 Raportul primarului comunei Brîncoveni cu privire la stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile publice și contractuale;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Florin, preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind
activităţile gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
 Referat privind necesitatea aprobării Planului de măsuri privind activităţile
gospodăreşti ce se vor realiza în anul 2018;
Prezintă dl Filip Marius, viceprimar
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului;
Prezintă dl Trușcă Pavel, preşedinte comisie
 Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ,
culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism;
Prezintă dl Călin Gavril, preşedinte comisie

4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;
Iniţiator dl Cheroiu Ion, primar
 Referat cu privire la necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă;
Prezintă dl Stana Cătălin, secretar comună
 Raportul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice;
Prezintă dl Vînătoru Daniel, preşedinte comisie
5. Raport privind gestionarea bunurilor din patrimoniul public şi privat al
unităţii administrativ teritoriale, pe anul 2017;
Prezintă dl Cheroiu Ion, primar
6. Raportul comisiei pentru probleme de apărare, pe anul 2017;
Prezintă dl Filip Marius, preşedinte comisie
7. Întrebări, interpelări, propuneri
PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL

Str. Primăverii, nr. 95, Brîncoveni, județul Olt, cod poștal 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro
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HOTĂRÂRE
(PROIECT)

cu privire la: aprobarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică
din data de ______________ 2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 461/08.02.2018 a primarului comunei
Brîncoveni;
- referatul nr. 462/08.02.2018 compartimentului financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- adresa nr. 167/11.01.2018 a Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Craiova respectiv Administrația Judeţeană a Finanţelor
Publice Olt, prin care se transmite repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 20 din 02.02.2018 cu privire la
repartizarea pe unități administativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (6) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă bugetul local al comunei Brîncoveni pe anul 2018 în
sumă de 3.067 mii lei, la partea de venituri şi în sumă de 3.586 mii lei la partea
de cheltuieli pe secțiuni de funcționare și dezvoltare .
Art.2. – Veniturile ce compun bugetul local pe anul 2017, au următoarea
structură:
- cap. 03.02 – impozit pe venit
3 mii lei
- cap. 04.02 – cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit
305 mii lei
- cap. 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate
323 mii lei

- cap. 11.02 – sume defalcate din T.V.A
1.850 mii lei
- cap. 16.02 – taxe pentru utilizarea drumurilor
sau desfăşurarea de activităţi
56 mii lei
- cap. 30.02 – venituri din proprietate
20 mii lei
- cap. 33.02 – venituri din prestări servicii
19 mii lei
- cap. 34.02 – venituri din taxe administrative
1 mii lei
- cap. 35.02 – amenzi şi penalităţi
12 mii lei
- cap. 36.02 – diverse venituri
1 mii lei
- cap. 42.02 – subvenţii de la bugetul de stat
477 mii lei
3.067 mii lei
TOTAL GENERAL VENITURI
din care venituri proprii :
740 mii lei
Art.3. – Structura economică la partea de cheltuieli a bugetului local pe
cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltere se prezintă astfel:
TOTAL GENERAL CHELTUIELI
3.589 mii lei
din care:
- cheltuieli de personal
1.516 mii lei
- bunuri şi servicii
576 mii lei
- burse
30 mii lei
- asistenţă socială
485 mii lei
- cheltuieli de capital
979 mii lei
Art.4. – Se aprobă cheltuielile la cap. 51.02 – „autoritatea publică locală”
în sumă de 1.495 mii lei din care: 1.100 mii lei cheltuieli de personal, 272 mii lei
bunuri şi servicii și 123 mii lei cheltuieli de capital.
Art.5. – Se aprobă cheltuielile la cap. 61.02 – „ordine publică şi siguranţă
naţională” în sumă de 20 mii lei pentru bunuri şi servicii.
Art.6. – Se aprobă cheltuielile la cap. 65.02 – „învăţământ” în sumă de
156 mii lei din care: bunuri şi servicii 111 mii lei, 30 mii lei burse și 15 mii lei
tichete de creșă.
Art.7. – Se aprobă cheltuielile la cap. 66.02 – „sănătate ” în sumă de 80
mii lei pentru cheltuieli de personal privind plata salariilor asistenților medicali
comunitari, conform protocolului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Olt.
Art.8. – Se aprobă cheltuielile la cap. 67.02 – „cultură” în sumă de 185
mii lei din care 97 mii lei pentru cheltuieli de personal și 88 mii lei pentru bunuri
și servicii.
Art.9. – Se aprobă cheltuielile la cap. 68.02 – „asigurări şi asistenţă
socială” în sumă de 709 mii lei din care: ajutor pentru încălzirea locuinței în
sumă de 32 mii lei, 764 mii lei pentru plata asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap și indemnizațiilor persoanelor cu handicap și 3 mii lei ajutoare de
urgență.
Art.10. – Se aprobă cheltuielile la cap. 70.02 – „servicii şi dezvoltare
publică” în sumă de 100 mii lei din care 50 mii lei pentru bunuri materiale şi
servicii, privind iluminatul public, 50 mii cheltuieli de capital pentru proiectul de
dezvoltare publică (alimentare cu apă).
Art.11. – Se aproba cheltuielile la cap. 74.02. – „protecția mediului” in
suma de 20 mii lei pentru cheltuieli de capital pentru proiectul de dezvoltare
publică (canalizare) .

Art.12. – Se aproba cheltuielile la cap 83.02 – „agricultură și silvicultură”
în sumă de 50 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 20 mii lei și
cheltuieli de capital 30 mii lei privind achiziționarea unui utilaj.
Art.13. – Se aprobă cheltuielile la cap. 84.02 – „drumuri şi poduri” în
sumă de 427 mii lei din care pentru bunuri si servicii suma de 15 mii lei iar
pentru cheltuieli de capital privind proiectele de asfaltare strazi și DC 80 suma
de 30 mii lei.
TOTAL GENERAL CHELTUIELI
3.586 mii lei
Art.14. – Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile
autofinanţate, după cum urmează:
- Taxă igenizare
6 mii lei
- Agricultura și silvicultură
58 mii lei
Art.15. – Se aprobă programul de investiții pe anul 2018, în suma de
979 mii lei, conform anexei nr. 1 si care reprezintă cheltuieli de capital pentru
grădinițe, școala din comună și cheltuieli de capital pentru proiectele de apă și
canal, dispensar medical uman, centrală termică, astfaltare străzi și achiziție
utilaj.
Art.16. – Se aprobă cheltuieli de capital pe anul 2018 în sumă de 519
mii lei, pentru grădinițe, școala din comună și cheltuieli de capital pentru
proiecte de apă și canal , dispensar medical uman , centrala termica, asfaltare
strazi si achizitie utilaj din fondul de rulment ( excedetul anilor precedenți);
Art.17. – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii pe anul 2018
în raport cu execuția bugetară pe anul 2017, conform Ordinului comun al
ministrului admnistrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.
244/2651/2010, respectând art. 1 lit. a) privind metodologia de calcul a gradului
de realizare a veniturilor proprii, conform anexei nr. 2.
Art.18. – Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2018 reprezintă
limite maxime, care nu pot fi depăşite iar modificarea lor se face conform
legislaţiei în vigoare.
Art.19. – Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.20.– Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.21. - Prezenţa hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Olt,
- Compartimentului financiar-contabil.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU

CONSILIER SUPERIOR
Dumitra NĂSTASE
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EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018
În conformitate cu art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, consiliile locale aprobă bugetul local în termen de
maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul
Oficial al României.
În acest context de măsuri, pe baza mijloacele de echilibrare alocate și
a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Craiova respectiv Agenţia
Judeţeană a Finantelor Publice Olt și ale Consiliului Județean Olt, am stabilit
partea de venituri a bugetului local pentru anul 2018.
Veniturile proprii aferente bugetului local sunt cele prevăzute în Legea nr.
2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, şi au fost stabilite în conformitate
cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Au fost prevăzute cheltuieli cu salariile pentru autoritatea publică şi
unităţile finanţate cu încadrare în numărul maxim de posturi şi a ştatului de
funcţii aprobat.
La partea de cheltuieli au fost asigurate sumele necesare pentru plata
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, precum şi pentru
susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap.
De asemenea, finanţarea cheltuielilor de personal din sume defalcate
din TVA în limitele stabilite prin adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Craiova respectiv Agenţia Judeţeană a Finantelor Publice Olt, pentru
activitatea de învăţământ.
În conformitate cu actele normative în vigoare au fost stabilite credite
bugetare pentru materiale şi servicii necesare desfăşurării unei activităţi
corespunzătoare a unităţilor finanţate.
Având în vedere că pentru bunuri şi servicii cheltuielile sunt mai mici faţă
de bugetul local anterior şi mijloacele de echilibrare sunt mai mici în
comparaţie cu anul 2017, solicităm cheltuirea cu maxim de eficenţă a fondurilor
alocate şi pentru acţiuni de strictă necesitate pentru asigurarea funcţionalităţii
unităţilor finanţate.
Faţă de cele precizate mai sus, supun analizei prezentul proiect de
hotărâre şi propun abrobarea acestuia în Consiliul local al comunei Brîncoveni.
PRIMAR,
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI BRÎNCOVENI
Compartimentul financiar-contabil
Nr. 462/8 februarie 2018

REFERAT
cu privire la necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2018
În baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare unitate
administrativ teritorială, întocmeşte bugetul local în condiţii de autonomie,
potrivit legii.
La definitivarea fiecărui buget local, dimensionarea prevederilor
bugetare, la partea de cheltuieli trebuie să se facă în funcţie de baza legală a
cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în angajarea lor, corelat cu
resursele bugetare posibil de mobilizat.
In anul 2018 prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Lg
273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare, repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din
impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, se repartizeaza o cota
de;
- 11.25% la bugetul local al judetului;
- 43% la bugetul cominelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu
isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit;
- 17.25% intr-un cont distinct deschis pe seama directiei regionale a
finantelor publice.
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Craiova, respectiv
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, a repartizat pentru comuna
noastra mijloace de echilibrarea bugetului local pe anul 2018 dupa cum
urmeaza;
- sume defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate –
total – 800 mii lei din care: - pentru cheltuieli cu bunuri si servicii din instituţiile
de învăţământ preuniversitar de stat – 94 mii lei, pentru finantare cu bunuri iar
pentru asistenta sociala in caz de invaliditate suma de 674 mii lei , 17 mii lei
pentru ajutorul de incalzire al beneficiarilor de ajutor social si 15 mii lei pentru
tichete de crese.
- sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale – 1.050
mii lei.
Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
sunt destinate finanţării următoarelor acţiuni:
- cheltuieli materiale pentru instituţiile din învăţământul preuniversitar de
stat;
- drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav si
indemnizatiile persoanelor cu handicap grav;

- ajutor de incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social.
- tichete de cresa.
Dimensiunea veniturilor proprii pe anul 2018 s-a făcut în raport cu
execuţia bugetară pe anul 2017, respectand prevederile art. 1 alin. 2 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, conform careia in situatia in care
gradul de realizare a veniturilor proprii progaramate in bugete in ultimii doi ani
este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza
veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul
precedent.
La partea de cheltuieli, dimensionarea prevederilor bugetare s-a făcut
după o analiză judicioasă asigurând cheltuieli de personal, cheltuieli pentru
asistenţă socială, bunuri şi servicii precum şi cheltuieli de capital, in limita
mijloacelor de echilibrare si veniturilor proprii stabilite la dimensionarea
veniturilor bugetului local.
Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar al localităţii, respectă
următoarele:
- Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018 cu privire la
repartizarea pe unitati administativ-teritoriale a sumelor defálcate din TVA si
cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresa nr. 167/11.01.2018 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Craiova respectiv Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, prin care
se transmite repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA pentru cheltuieli descentralizate.
- HCJ Olt nr. 20/02.02.2018 cu privire la repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale a mijloacelor de echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile Ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si
al ministrului finantelor publice nr. 244/2651/2010 privind calculul gradului de
realizare a veniturilor proprii;
- prevederile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice.
Faţă de această situaţie propun analizarea şi discutarea proiectului
iniţiat de d-l primar al comunei noastre și propun aprobarea acestuia în
Consiliul local.
Consilier superior,
Dumitra Năstase

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
CONSILIUL LOCAL

Str. Primăverii, nr. 95, Brîncoveni, județul Olt, cod poștal 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro
Nr. 466/08 februarie 2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și
contractuale din cadrul aparatului primarului comunei Brîncoveni, începând cu data
de 1 ianuarie 2018
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică în ziua
de ______________ 2018;
Având în vedere:
- Raportul primarului comunei Brîncoveni nr. 467/08.02.2018 cu privire la
stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale;
- Raportul nr. 468/08.02.2018 al comisiei de specialitate pentru administraţie
publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice din cadrul;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 23 iunie 2016 cu privire la
declararea ca legal constituit a Consiliului local Brîncoveni rezultat ca urmare a
alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Brîncoveni nr. 33/29.10.2015, cu
privire la aprobare organigramă, număr personal şi ştatul de funcţii pentru personalul
din aparatul de specialitate al primarului și instituțiile publice finanțate, cu
modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 23 iunie 2016 cu privire la
alegerea viceprimarului;
- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Brîncoveni nr. 2 din 3.01.2018
referitoare la stabilire indemnizației lunară viceprimar;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 14 februarie 2018 cu privire la
aprobarea bugetului local al comunei Brîncoveni pe anul 2018;
- prerevederile art. 36 alin. (2) lit. a) alin. (3) lit. b) și art. 63 alin. (1) lit. e) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile art. 1 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1), art. 16 alin. (1) și art. 17 alin. (3) lit. d) din Legea nr.
53/2003–Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1) și (4), art. 5, art. 6, art. 7 lit.
a), art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art.12 alin. (1), art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art.
25 alin. (1)-(2), art. 26, art. 27, art. 28 alin. (1)-(2), art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33,
art. 34, art. 35, art. 37, art. 38 alin. (1) și (3) lit. a), b), e), f), alin. (6), (7), art. 39 alin. (1),
art. 40, art. 41 și art. 42 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor

specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi
ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III, respectiv cap. II lit. A
pct. IV la legea-cadru și Funcţiile de demnitate publică alese din cadrul organelor
autorităţii publice locale prevăzute în Anexa IX lit. C pct. 16 și 28 la legea-cadru;
- prevederile art. 120 din Constituția României, republicată;
- procesul verbal nr. 3611/28.12.2017 încheiat între primar, viceprimar, liderul
grupei sindicale din partea sindicatului Consilium Olt și angajații din cadrul Primăriei
comunei Brîncoveni, funcționari publici și personal contractual, în urma consultărilor
desfășurate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază
pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului primarului Comunei
Brîncoveni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de primarul
comunei Brîncoveni, iar în salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la
gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă,
la nivel maxim.
(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0.
Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază
pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art. 2.- Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului primarului Comunei Brîncoveni se realizează de
către primarul comunei Brîncoveni prin dispoziții individuale, cu respectarea
prevederilor art. 25 din cadrul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
Art. 3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară
îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4.- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018 și se
comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Compartimentului financiar-contabil.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR

Nr. 467/ 08.02.2018

RAPORT
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice
și contractuale din cadrul aparatului primarului comunei Brîncoveni,
începând cu data de 1 ianuarie 2018
În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile funcționarilor publici
și personalui contractual din cadrul aparatului primarului comunei Brîncoveni
se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
Potrivit Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local aprobă la
propunerea primarului, organigrama, număr de personal şi ştatul de funcţii din
aparatul de specialitate al primarului şi unităţi finanţate.
Compartimentele funcţionale ale autorităţii publice locale aprobate de
către Consiliul local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi
nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor de
care dispun şi fondurile alocate de la bugetul de stat, în vederea realizării
obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite, iar personalul angajat trebuie să
răspundă competent la nevoile colectivităţii locale.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a acordat, începând cu
01.10.2014, AVIZUL nr. 37171/2014 pentru funcţiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Brîncoveni, judeţul Olt, dată cu
care până în prezent nu au mai fost aduse modificări în cadrul structurii
funcțiilor publice.
Instituţia Prefectului - Judeţului Olt în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, prin adresa nr. 20778 din data de 20.04.2017 ne comunică că
instituţia noastră se încadrează în numărul maxim de 22 posturi, fiind excluse
din acest număr posturile aferente capitolelor bugetare : ”Învăţământ” ,
”Asigurări şi Asistenţă socială ” finațate din bugetele locale şi capitolul
”Sănătate”. Avem în cadrul instituţiei aprobat un număr de 9 posturi de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. La capitolul sănătate avem
angajaţi 2 asistenţi medicali comunitari. Nr total de posturi aprobat fiind de 23
posturi, fiind suplimentat cu un post de șofer pentru microbuzul școlar.
Instituția noastră are aprobat un număr de 23 posturi, 2 posturi pentru
funcții de demnitate publică, 1 post pentru funcție publică de conducere, 8
posturi pentru funcții publice de execuție, 6 funcționari publici cu studii
superioare și 2 funcționari publici cu studii medii, 5 posturi pentru personalul
contractual, 1 post cu studii superioare și 3 posturi cu studii medii, 1 post

personal contractual cu studii generale, 5 posturi vacante de funcționari publici
și personal contractual și 2 posturi pentru cultură.
Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, reglementează stabilirea unui sistem de salarizare pentru
personalul din administrația publică locală prin dezvoltarea unui sistem de
fundamentare a politicilor salariale și de aplicare a acestora în sectorul
bugetar.
Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din administrația
publică locală se asigură de către primar ca ordonator de credite.
Începând cu data de 1 iulie 2017, reincadrarea personalului salarizat
potrivit Legii cadru nr. 153/2017 s-a realizat prin Hotărârea Consiliului local nr.
44 din 31 iulie 2017.
Salariile de bază ale funcționarilor publici și personalui contractual din
aparatul primarului comunei Brîncoveni se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local.
Salariul de baza reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar
personalul platit din fonduri publice, corespunzator functiei, gradului/treptei
profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in
anexele nr. I-IX din cadrul Legii-cadru nr. 153/2017.
Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii,
fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii,
corespunzatoare transelor de vechime in munca, cu exceptia functiilor de
demnitate publica si functiilor de conducere pentru care gradatia este inclusa in
indemnizatia lunara/salariul de baza prevazut pentru aceste functii in anexele
nr. I-IX la Legea-cadru nr. 153/2017.
Salariul lunar cuprinde salariul de baza ori, compensatiile, indemnizatiile,
sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale
sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din
sectorul bugetar, este stabilit de către ordonatorul de credit iar suma
sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor, inclusiv cele pentru
hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de
credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a gradatiilor.
Nivelul veniturilor salariale (cuprinde salariile de baza, gradatiile,
compensatiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si
premiile, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzatoare
fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar) se stabilesc fara a depasi
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar din cadrul Primăriei
comunei Brîncoveni. Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica
se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX din Legea nr.
153/2017 cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare
stabilit la valoarea de 1.900 lei prin H.G. nr. 846/2017.
În vederea erarhizării posturilor și stabilirii salariilor de bază se vor avea
în vedere următoarele criterii:
a) cunostinte si experienta;
b) complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor;
c) judecata si impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare si supervizare;
e) dialog social si comunicare;

f) conditii de munca;
g) incompatibilitati si regimuri speciale.
Față de cele relatate mai sus vom stabilii o erarhizare a funcțiilor din
cadrul primăriei comunei Brîncoveni pornind de nivelul studiilor, complexitatea
și responsabilitatea muncii fiecărui angajat.
Începând cu 1 ianuarie 2018 se stabilește salariul de bază majorat cu
25% fată de nivelul lunii iunie 2017, astfel:
- pentru fuctionarii publici cu funcții de conducere salariu de bază va fi
egal cu cel al viceprimarului.
- pentru funcționarii publici de execuție cu studii superioare, funcția de
consilier, grad profesional superior, salariile de bază vor porni de la suma de
4000 lei.
- pentru funcționarii publici de execuție cu studii medii, funcția de
referent, grad profesional superior, salariile de bază vor porni de la suma de
3250 lei.
- pentru personalul contractual cu studii superioare, funcția de consilier,
salariul de bază va porni de la suma de 3475 lei.
- pentru personalul contractual cu studii medii, funcția de sofer, salariul
de bază va porni de la suma de 3250 lei.
- pentru personalul contractual cu studii generale, funcția de guard,
salariul de bază va porni de la suma de 2200 lei.
După stabilirea salariilor de baza, compartimentul financiar contabil va
stabilii nivelul salariului lunar/veniturilor salariale (salariile de baza, gradatiile,
compensatiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si
premiile, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura) care se stabilesc fara
a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar din cadrul
Primăriei comunei Brîncoveni.
Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii,
corespunzatoare transelor de vechime in munca, cu exceptia functiilor de
demnitate publica si functiilor de conducere pentru care gradatia este inclusa in
indemnizatia lunara/salariul de baza .
Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5
gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la
salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si
incluse in acesta, sunt urmatoarele:
a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - si se determina prin majorarea
salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de
7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - si se determina prin majorarea
salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de
baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - si se determina prin majorarea
salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de
baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - si se determina prin majorarea
salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de
baza;

e) gradatia 5 - peste 20 de ani - si se determina prin majorarea salariului
de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.
Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina
prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX lit. C pct. 16 și 28 din Legea nr.
153/2017 cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare
stabilit la valoarea de 1.900 lei prin H.G. nr. 846/2017.
Primarul, ca ordonator de credite are obligatia sa stabileasca salariile de
baza, gradatiile, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile,
alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, astfel incat sa se
incadreze in fondurile aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Salarile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate
bugetară (sănătate, bibliotecă, camine culturale, sanitar-veterinare, asistenți
personali ai persoanelor cu handicap) sunt cele prevăzute în anexele din
Legea-cadru nr. 153/2017 și se acordă potrivit art. 38 alin. (3) lit. a din legea
menționată majorându-se cu cu 25% făță de nivelul acordat pentru luna
decembrie 2017, fără a depășii limita prevăzută de art. 25 din legea
menționată.
Stabilirea salariilor de bază împreună cu celelalte elemente ale
sistemului de salarizare potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, pentru salarizarea
funcționarilor publici și personalui contractual, se încadrează în suma aprobată
în cadrul bugetului local al comunei Brîncoveni pe anul 2018.
Faţă de această situaţie, supun analizei proiectul de hotărâre iniţiat în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi propun aprobarea acestuia în cadrul
ședinței ordinare a Consiliul local.
PRIMAR,
Ion CHEROIU

ANEXA
La Hotărârea nr. ___/14.02.2018
TABEL
privind stabilirea indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică alese
și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului primarului comunei Brîncoveni,
începând cu data de 1 ianuarie 2018
I.
Nr.
crt.
1
2

0
II.

Nr.
crt.
0
1
Nr.
crt.
2
3
4
5
6
7
8
9
III.
Nr.cr
t.
0
1

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
Funcția

Nivel studii

Coeficient

1

2
S
S

3
4
3

4
7600
5700

Funcția publică

Nivel studii

Gradul

Salariu de
bază

3

4

primar
viceprimar
FUNCȚII PUBLICE

1
2
FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
secretar al unității
administrativ-teritoriale
S
Funcția publică

Nivel studii

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE
consilier/consilier
juridic/expert/inspector
consilier/consilier
juridic/expert/inspector
consilier/consilier
juridic/expert/inspector
consilier/consilier
juridic/expert/inspector
referent
referent
referent
referent
FUNCȚII CONTRACTUALE
Funcția contractuală
1
consilier/expert/inspector de
specialitate/revizor
contabil/arhitect/referent de
specialitate/inspector casier

Indemnizație

Salariu de bază
Gradul I
Gradul II
5700
Salariu de
Gradul
bază
gradația 0

S

superior

4000

S

principal

3900

S

asistent

3800

S

debutant

3700

M
M
M
M

superior
principal
asistent
debutant

3250
3150
3050
2950

Nivel studii

Grad/
treapta

2

3

Salariu de
bază
gradația 0
4

S

IA

3475

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

consilier/expert/inspector de
specialitate/revizor
contabil/arhitect/referent de
specialitate/inspector casier
consilier/expert/inspector de
specialitate/revizor
contabil/arhitect/referent de
specialitate/inspector casier
consilier/expert/inspector de
specialitate/revizor
contabil/arhitect/referent de
specialitate/inspector casier
guard
sofer
șofer
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor necalificat
muncitor necalificat

S

I

3375

S

II

3275

S

debutant

3175

I
II
I
II
III
IV
I
II

2200
3250
3150
2300
2200
2100
2000
2100
2000

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
Primar
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
CONSILIUL LOCAL

Str. Primăverii, nr. 95, Brîncoveni, județul Olt, cod poștal 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro

Nr. 469/08 februarie 2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)

referitor la: aprobarea Planului de
gospodăreşti ce se vor realiza pe anul 2018

măsuri

privind

activităţile

edilitar

Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică în ziua de
____________ 2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 470/08.02.2018, a primarului comunei Brîncoveni;
- referatul nr. 471/08.02.2018, al viceprimarului comunei Brîncoveni;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor
rurale şi urbane, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.– Se aprobă Planul de măsuri privind activităţile edilitar gospodăreşti ce se vor
realiza în anul 2018, conform anexei nr. 1.
Art.2.– Se aprobă Programul de măsuri privind activităţile edilitar gospodăreşti și
repartizarea sarcinilor consilierilor locali, ce se vor realiza în anul 2018, conform
anexei nr. 2.
Art.3.– Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
comunei Brîncoveni.
Art.5.– Prevederile prezentei hotărâri se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Viceprimarului comunei Brîncoveni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU
VICEPRIMAR
Marius FILIP

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR

Nr. 470/08 februarie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind activităţile edilitar
gospodăreşti ce se vor realiza pe anul 2018
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, fiecare unitate
administrativ teritorială are competenţa de a aproba programe de măsuri,
privind activităţile edilitar gospodăreşti ce se vor realiza în cursul anului
respectiv.
Obiectivele cuprinse în planul de măsuri au drept scop participarea
cetăţenilor, a instituţiilor publice, agenţilor economici, sub îndrumarea autorităţii
publice locale, la acţiuni în vederea bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei,
respectarea normelor de igienă precum şi înfrumuseţarea localităţii, pentru a
avea o comuna intretinuta cu aspect gospodaresc și cu un grad ridicat de
salubrizare (curățenie).Trebuie asigurata protecția împotriva oricărei forme de
poluare și de modificare a caracteristicilor surselor de apa.
Toti cetățenii precum și persoanele juridice trebuie să-și gospodărească
și să-ți întrețină spațiul din zona în care locuiesc și își desfașoară activitatea.
Măsurile pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, întreținere,
înfrumusetare și salubrizare a comunei sunt necesare, pentru a constientiza
locuitorii comunei că trebuie făcut tot ce este posibil pentru a avea o comună
frumoasă și întetinută sub aspect gospodăresc și de aceea sunt necesare
stabilirea acestor măsuri.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin consiliile locale şi primarul
comunei vor adopta şi vor dispune măsurile ce le revin privind conducerea,
organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi de
gospodărire, păstrarea ordinii şi curăţeniei în comună.
Faţă de cele prezentate mai sus, supun analizei prezentul proiect de
hotărâre şi propun aprobarea acestuia în Consiliul local al comunei Brîncoveni.
PRIMAR,
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
VICEPRIMAR
Nr. 471/08 februarie 2018

REFERAT
cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind activităţile
edilitar gospodăreşti ce se vor realiza pe anul 2018
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi anume, Ordonanţa
Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare, autorităţilor publice locale, le revin
obligaţii şi răspunderi privind activităţile edilitar gospodăreşti prin care se
asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei respectarea normelor de
igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţii.
Autoritățile și instituțiile publice, precum și agenții economici au obligația
să efectueze lucrări de întreținre a clădirilor aflate în proprietate sau în
folosință, a anexelor acestora, a incintelor, a împrejmuirilor, precum a orcăror
spații utilizate de acestea, pentru satisfacerea la un nivel mai ridicat a
cerinţelor de muncă şi de viaţă a colectivităţii locale,
Cetăţenii comunei noastre trebuie să participe la buna gospodărire a
comunei noatre prin îngrijirea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, a anexelor, a
curţilor şi incintelor aflate în proprietatea lor, inclusiv menţinerea curăţeniei pe
partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei
și a locurilor de parcare pe care le folosesc
Iniţierea proiectului de hotărâre a avut la bază elemente specifice
localităţii noastre, punându-se un accent deosebit pe unităţi finanţate de către
consiliul local, precum şi alte instituţii publice şi agenţi economici de pe raza
localităţii.
S-a urmărit ca din instituirea taxei speciale de igenizare să se realizeze o
serie de obiective de strictă necesitate în unitatea administrativ teritorială.
O problemă destul de importantă a fost înscrisă pentru realizarea
centrului civic al localităţii noastre prin amenajarea spaţiilor verzi, plantarea de
pomi fructiferi şi pomi ornamentali.
Având în vedere cele menţionate mai sus, susţin proiectul de hotărâre
iniţiat de dl primar și propun aprobarea acestuia în Consiliul local Brîncoveni.
VICEPRIMAR
Marius FILIP

Anexa nr. 1
La Hotărârea nr. __/14.02.2018
APROB
PRIMAR

PLAN DE MĂSURI

privind activităţile edilitar gospodăreşti
ce se vor realiza în cursul anului 2018
Art. 1. - Consiliul local al comunei Brîncoveni are obligația de a răspunde
și de a asigura realizarea unor măsuri necesare îmbunătățirii activităților de
gospodărire și păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, creșterea
gradului de salubrizare precum şi înfrumuseţarea comunei, pentru instaurarea
unui climat de ordine și curățenie.
Art. 2. - Prezentul Plan cuprinde măsuri ce se impun pentru organizarea
participării tuturor cetăţenilor, a instituţiilor publice și agenţilor economici cu sau
fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de gospodărire și păstrare a
curăţeniei în interiorul localităţilor și în afara acestora, de efectuarea la timp a
activităţilor gospodăreşti.
Art. 3. - (1) Autorităţile și instituţiile publice, precum și agenţii economici
au obligaţia să efectueze lucrări de întreţinere și curăţenie a clădirilor aflate în
proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor și a oricăror alte spații utilizate de
acestea.
(2) Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în
proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor și
sa păstreze ordinea și curăţenia pe străzi și în celelalte locuri publice.
Art. 4. - Consiliul local al comunei Brîncoveni și Primarul comunei
Brîncoveni vor avea în vedere următoarele măsuri:
a) Stabilirea obiectivelor și lucrărilor de bună gospodărire, curățenie,
întreținere și înfrumusețare, iluminat public pentru fiecare sat și stradă, de
reparații, întreținere și modernizare a drumurilor și sanțurilor, întreținerea
spațiilor verzi și a arborilor, deratizarea locurilor infectate, cu respectarea
mijloacelor financiare și materiale necesare;
b) respectarea prevederilor legale și a documentaţiilor de urbanism și
amenajarea teritoriului aprobate precum și a normelor privind executarea
construcţiilor, a imprejmuirilor, prin controale la toate construcţiilor noi urmărind
autorizarea și respectarea autorizaţiilor de construcţie și a termenelor de
realizare aplicând măsurile prevăzute de lege;
c) Se vor urmări cu strictete respectarea normelor igenico sanitare sub
supravegherea organelor de specialitate, în unitățile școlare, unitățile de
desfacere a produselor alimentare și nealimentare, unitățile prestatoare de
servicii și unitățile de cultura de la nivelul comunei.

d) În unitățile de desfacere a produselor alimentare și nealimentare se
vor interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care pot
pune in pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor comunei.
e) Consiliul local al comunei Brîncoveni și Primarul comunei Brîncoveni
în colaborare permanentă cu cadrele Cabinetelor medicale individuale, vor lua
următoarele măsuri:
- Realizarea permanentă a controlului privind calitatea apei din fântâni;
- Asigurarea unui stoc de substanțe clorigene, în scopul clorurării apei
din fântâni;
f) Asigurarea contractării de agenți economici specializați în lucrările
necesare reparării și întreținerii străzilor și drumurilor comunale, asigurării
marcajelor și semnalizării rutiere corespunzătoare, siguranței auto și pietonale
precum și a podețelor și santurilor de colectare a apelor, cu surse proprii de la
bugetul local cat și fonduri obţinute de la Consiliul judeţean sau prin programe
cu finanţare externă, antrenând cetăţenii zonelor respective cât și beneficiarii
de ajutor social care au obligaţia de a presta munca la solicitarea primarului
conform Legii nr. 416/2001;
g) se va urmări finalizarea investiţiilor începute, întreţinerea în buna stare
a celor existente, repararea și zugrăvirea periodică a acestora;
h) se vor organiza acţiuni pentru întreţinerea malurilor cursurilor de apa și
a albiilor acestora, protecţie împotriva inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor
de pe drumuri și terenuri agricole, prevenirea poluării apelor;
i) se va organiza păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea în
condiţiile legii a monumentelor istorice de pe teritoriul comunei;
j) Impunerea tuturor agenților economici de a-și achiziționa și amplasa în
imediata vecinătate a locurilor de desfășurare a activității, coșuri de gunoi în
vederea prevenirii împrăștierii ambalajelor provenite de la produsele
comercializate;
k) Încurajarea agentilor economici de la nivelul comunei pentru
desfășurarea activității de colectare a deșeurilor reciclabile asigurându-se
spații în vederea amplasării de containere pentru colectarea selectivă a
deșeurilor de ambalaje recuperabile, precum și confecționarea sau
achiziționarea de containere pentru acestea și constientizarea cetățenilor și
elevilor comunei în vederea depunerii selective a deșeurilor de ambalaje,
precum și predarea acestora agenților economici specializați în colectarea
deșeurilor;
l) Societățile și asociațiile agricole, societățile comerciale și persoanele
fizice care utilizează pesticide sau alte substanțe chimice nocive, sunt obligate
sa folosească pentru combaterea bolilor, dăunătorilor, buruenilor, fertilizarea
solurilor sau în alte scopuri, numai produsele autorizate de organele de
specialitate legal împuternicite. Folosirea pesticidelor și a altor substanțe
nocive în agricultură și silvicultură, se face numai sub supravegherea organelor
de specialitate, cu respectarea întocmai a indicatorilor acestora;
m) Medicul veterinar concesionar va lua măsuri pentru:
- tratarea și eliminarea efectivelor de animale bolnave;
-respectarea normelor sanitar veterinare privind producerea, depozitarea,
transportul și valorificarea produselor de origine animală în unitățile din
sectorul de stat și privat, precum și in sectorul gospodăriilor populației;

n) Determinarea crescătorilor de animale pentru înființarea de platforme
de gunoi de grajd în gospodăriile proprii în vederea fertilizării suprafețelor de
teren ce le aparțin.
o) Se vor lua măsuri pentru deratizarea, dezinfecția și dezinscția
împotriva rozătoarelor, prin afișarea în locurile publice a firmelor care
prestează asemenea servicii.
Art. 5. - Instituțiile publice, agenții economici cu sau fără personalitate
juridică le revin următoarele obligaţii:
a) să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care-și desfăşoară
activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări și a altor lucrări
specifice astfel încât acestea sa fie permanent într-o stare corespunzătoare de
igiena și curăţenie;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea
celor sparte, întreținerea firmelor și a faţadelor imobilelor în care își desfăşoară
activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea și zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare, în curţile interioare și pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum și pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele și incintele deţinute sub orice forma, prin
activităţi de curăţare, dezinseție și deratizare;
e) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole,
precum și materiale refolosibile numai în locurile special amenajate din incinta
proprie sau stabilite de consiliul local;
f) să efectueze și să menţină curăţenia părții carosabile a străzii sau
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și
gheața de pe drumul din dreptul imobilelor și incintelor în care iși desfăşoară
activitatea;
g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea
acestora pe drumuri publice și să nu circule cu maşini și utilaje grele pe
drumurile neamenajate pe timp ploios.
Art. 6. - Cetăţenilor, locuitori ai satelor componente ale comunei
Brîncoveni, judeţul Olt le revin următoarele obligaţii:
a) întretinerea și curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau
chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor și împrejmuirilor acestora;
b) repararea și întreținerea faţadelor locuinţelor, tencuirea și zugrăvirea
periodica a acestora, întreținerea și repararea acoperișului, înlocuirea
jgheaburilor şi burlanelor degradate;
c) finalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor eliberate de
primări, în condiţiile și în termenele stabilite de acestea;
d) să asigure întreţinerea spaţiilor verzi şi florilor şi văruirea pomilor, din
dreptul imobilelor în care locuiesc;
e) repararea și întretinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
f) menţinerea curăţeniei pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porţiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
g) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe drumurile din dreptul imobilelor
în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
h) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, la locurile de joacă
pentru copii și în alte locuri publice;

i) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local pentru asigurarea
igienei publice și a curăţeniei în localităţi;
j) depozitarea rezidurilor menajere și a deşeurilor numai după ce au fost
selectate pe categorii și numai în locurile special amenajate de Consiliul local,
fiind interzisă depozitarea acestora pe malurile sau în albiile cursurilor de apă
sau în alte locuri neamenajate, pe marginea drumurilor sau pe câmp;
k) Interzicerea depozitării pe spațiul public din dreptul locuințelor
proprietate privată a materialelor de construcții și a altor materiale, a utilajelor
agricole;
Art. 7. - In cadrul prezentului Plan în anul 2018 în comuna Brîncoveni se
vor realiza următoarele activități:
- întreținerea și repararea drumului comunal și a străzilor;
- plantarea de flori, puieti, văruit garduri și pomi în toate satele - fonduri
proprii;
- asigurarea materialelor de curăţenie pentru igienizarea şcolilor și a
sediului Primăriei - fonduri proprii;
- întreținerea în stare de viabilitate a drumurilor comunale și săteşti prin
decolmatarea şanţurilor, eliminarea bălțirilor de apă, astuparea gropilor și
revizuirea semnelor de circulaţie în toate satele prin fonduri și forţă proprie;
- amenajarea și curăţarea cursurilor de apă, a malurilor acestora prin
eliminarea deşeurilor și gunoaielor depozitate necorespunzator în aceste locuri
prin fonduri și forte proprii.
Art. 8. - Nesocotirea sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite conform
prezentului program atrage răspunderea contravenţionala a persoanelor
vinovate și se sancţionează astfel:
a) Cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor
stabilite locuitorilor comunei Brîncoveni;
b) Cu amenda de la 100 lei la 200 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor
prevăzute instituțiilor publice, agenților economici cu sau fără personalitate
juridică;
Art. 9. - Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice și
juridice in conformitate cu legislatia în vigoare, de autoritățile administrației
publice locale, se fac venit integral la bugetul local.
Art. 10. - Lipsa mijloacelor financiare pentru finanţarea acestor acţiuni
de importanţă deosebită, trebuie să implice participarea locuitorilor comunei
noastre, a instituţiilor publice la realizarea acţiunilor de înfrumuseţare şi buna
gospodărire a localităţii.
Art. 11. - Conform Hotărârii nr. 35 din 31 mai 2017 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, Consiliului local, în cadrul
competenţelor stabilite a instituit taxe speciale şi anume ”Taxă salubrizare
comună„ în sumă de 5 lei, pentru fiecare gospodărie, sume ce vor fi folosite
pentru înfrumuseţarea şi buna gospodărire a localităţii.
Art. 12. - Lucrările de curăţeniei şi înfrumuseţare a comunei noastre
stabilite prin prezentul Plan de măsuri se vor realiza cu beneficiarii de ajutor
social.
VICEPRIMAR
MARIUS FILIP

Anexa nr. 2
La Hotărârea nr. __/14.02.2018

PROGRAM DE MĂSURI
privind activităţile edilitar gospodăreşti
și repartizarea sarcinilor consilierilor locali
1. Declararea lunii aprilie 2018 ca „Luna curăţeniei şi înfrumuseţării
comunei noastre” şi organizarea tuturor acţiunilor în consecinţă.
2. Pentru întreaga activitate de înfrumuseţare şi buna gospodărire a
localităţii şi pentru alte activităţi, se repartizează să răspundă consilierii ce
compun Consiliul local pe sate, conform prezentului Program de măsuri.
Nr.
crt.

1

2

3

4

Denumirea activității

Cine
Termen
răspunde
Discutarea şi popularizarea programului de Viceprimar Brîncoveni
acţiuni pe sate pentru a cunoaşte fiecare Consilieri
20 martie 2018
cetăţean, instituţie și societate comercială locali
Ociogi-Mărgheni
din localitatea noastră obiectivele propuse
21 martie 2018
Văleni
22 martie 2018
Măsurile curățenie și întreținere a intrărilor Viceprimar Brîncoveni
în localitate – respectiv satul Brîncoveni şi Consilieri
2 aprilie 2018
satul Văleni din DN 64
locali
Văleni
4 aprilie 2018
Pe Drumul comunal DC 80 din drumul Viceprimar Permanent
națională DN 64 şi până în satul Mărgheni, Consilieri
precum şi pe drumurile din interiorul satelor locali
componente, vor fi luate măsuri pentru
decolmatarea şanţurilor de scurgere,
contractarea unui autogreder periodic pentru
nivelarea drumurilor şi pietruirea acestora pe
porţiunile unde nu există asfalt
În centrul civic al comunei Brîncoveni, care
Viceprimar 5 aprilie 2018
în prezent are obiective social-culturale de
Consilieri
importanţă deosebită este necesară
locali
plantarea de pomi ornamentali şi realizarea
de spaţii verzi şi curăţirea zilnică a
şanţurilor existente

5

6

7

La Şcoala generală
”Voievod Brîncoveanu„
Brîncoveni şi Grădiniţa
de copii Brîncoveni, va fi
văruit gardul şcolii
Unităţile școlare, generale de la strada
instituțiile social- principală, amenajarea
culturale
spaţiilor verzi din incinta
finanţate de
acestor instituţii, văruirea
Consiliul local,
pomilor existenţi, plantări
vor lua măsuri ca de flori, pomi fructiferi și
întreg personalul ornamentali, întreţinerea
angajat să
şi repararea ansamblului
participe la
de joacă pentru copii din
acţiunile de
faţa grădiniţii
întreţinere,
La Grădinița ”Domniţa
curăţenie şi
Bălaşa„ Văleni, va fi
înfrumuseţarea
văruit gardul de la
clădirilor,
stradă, vor fi amenajate
incintelor,
spaţii verzi, văruirea
curţilor,
pomilor
din
incinta
împrejmuirilor,
instituţiei şi plantări de
căilor de acces
flori şi pomi fructiferi
precum şi
La
Grădinița
”Matei
drumurilor şi
Basarab„ Mărgheni, vor fi
zonelor verzi
văruite
gardurile
de
înconjurătoare,
împrejmuire,
se
vor
astfel:
planta flori şi amenaja
spaţiile verzi existente
vor fi plantaţi pomi
ornamentali şi fructiferi în
faţa şcolii vechi şi se vor
vărui pomii existenţi

Viceprimar 16 aprilie 2018
Consilieri
locali
(Călin
Gavril,
Păsăran
Gheorghe,
Toader
Ecaterina)

Viceprimar 17 aprilie 2018
Consilieri
locali

Viceprimar 18 aprilie 2018
Consilieri
locali
(Cheroiu
Marin,
Doriță
Marian,
Năstase
Nicolae,
Piringă
Gheorghe,
Sandu
Marin,
Truşcă
Pavel,
Vînătoru
Florin)
La Primăria comunei Brîncoveni, se va trece Viceprimar 19 aprilie 2018
la amenajarea de spaţii verzi, văruirea
pomilor existenţi şi curăţirea şanţurilor
existente
La Dispensarul medical Brîncoveni, vor fi Viceprimar 20 aprilie 2018
amenajate spaţii verzi, se vor planta pomi Consilieri
fructiferi şi ornamentali, se va face curăţirea locali
şanţurilor din faţa unităţii
(Călin

8

9

10

11

La agenţii economici şi persoanele juridice
care îşi desfăşoara activitatea pe raza
comunei noastre se vor lua măsuri de
întreţinere a faţadelor acestor imobile prin
curăţirea şi zugrăvirea periodică, de reparaţii
a imobilelor în care îşi desfăţoară activitatea,
curăţenia şi igiena în interiorul imobilului şi
în exteriorul acestuia, a locurilor de
depozitare, a mărfurilor şi ambalajelor, a
grupurilor sanitare, cu respectarea normelor
de mediu
Consiliul local Brîncoveni, în perioada ce
urmează îşi axează întreaga activitate pe
întărirea continuă a legăturii cu cetăţenii
comunei noastre pentru realizarea lucrărilor
de întreţinere şi păstrare a curăţeniei, la
efectuarea la timp a lucrărilor edilitargospodăreşti în gospodăriile populaţiei şi
anume:
- să execute în condiţiile prevăzute de lege,
lucrările de întreţinere şi reparare a fațadelor
locuinţelor şi anexelor gospodăreşti;
- să asigure întreţinerea spaţiilor verzi şi a
florilor din dreptul imobilelor in care locuiesc;
- se interzice depozitarea pe spațiul public
din fața imobilelor proprietate privată a
materialelor de construcții și a utilajelor
agricole;
Se vor realiza lucrări de decolmatare și
salubrizare a cursurilor de apă de pe raza
comunei Brîncoveni
Se interzice circulaţia liberă a animalelor, în
special în satul Brîncoveni, centru civic, dar
şi în satele Văleni, Ociogi şi Mărgheni, iar
aşteptarea pentru formarea cârdului pentru
păşunat să se facă în afara vetrei satului,
pentru păstrarea stării de igienă şi curăţenie
a localităţiilor
PRIMAR
ION CHEROIU

Gavril,
Păsăran
Gheorghe,
Toader
Ecaterina)
Viceprimar Permanent
Agenţi
economici

Viceprimar Permanent
Consilieri
locali

Viceprimar Permanent
Viceprimar Permanent
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Nr. 474 / 08 februarie 2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
cu privire la: alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică
în ziua de ____________ 2018;
Având în vedere:
- referatul nr. 475/08.02.2018 al secretarului comunei Brîncoveni;
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei Brîncoveni, aprobat prin Hotărârea nr. 7 din 28 iulie
2016, cu modificările ulterioare;
- propunerea dlui consilier __________________;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă, al Consiliului local
Brîncoveni, dl consilier _________________, care va conduce şedinţele
Consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta pe o perioadă de 3
luni, respectiv lunile martie 2018 - mai 2018.
Art.2.- Prevederile prezentei hotărâri se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Dlui consilier __________________.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
SECRETAR
Nr. 475/08 februarie 2018

REFERAT
cu privire la necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru
perioada martie 2018 – mai 2018
Consiliul local al comunei Brîncoveni, în conformitate cu prevederile art.
35 alin. (1)

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

republicată,

cu

modificările

şi

completările

ulterioare

şi

prevederile

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei
Brîncoveni, alege un preşedinte de şedinţă dintre membrii acestuia pe o
perioadă de 3 luni, cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Preşedintele de şedinţă conduce şedinţele Consiliului local Brîncoveni,
semnează hotărârile adoptate de acesta şi procesul verbal al şedinţei care
conţine dezbaterile din sedinţelelor consiliului local, precum şi modul în care şia exercitat votul fiecare consilier local, asumându-şi prin semnătură,
responsabilitatea vericidăţii celor declarate.
Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri fiecărei
sedinţe să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor
probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în
funcţie de mărimea acestuia.
Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă
într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt
vorbitor.
De asemenea preşedintele de şedinţă mai îndeplineşte şi alte atribuţii
după cum urmează:
- supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea
voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor
contra şi a abţinerilor;
- semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat
împotriva adoptării acestora;

-

asigură

menţinerea

ordinii

şi

respectarea

regulamentului

de

desfăşurare a şedinţelor;
- supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de
soluţionare a consiliului local;
- poate întrerupe desfăşurarea dezbaterilor dacă lucrările sedinţei
consiliului local sunt perturbate şi aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute
de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea
sancţiuni.
Preşedintele de şedinţă poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel
puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor
locali in funcţie.
Faţă de cele precizate mai sus, susţin proiectul de hotărâre iniţiat de dl
primar, pentru a fi aprobat în Consiliul local Brîncoveni, întrucât se încadrează
în legislaţia în vigoare la această dată.

SECRETAR
Cătălin STANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
PRIMAR
Nr. 477 / 08 februarie 2018

RAPORT
privind gestionarea bunurilor din patrimoniul public şi privat al
unităţii administrativ teritoriale, pe anul 2017
În conformitate cu Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, unitatea
administrativ-teritorială, gestionează bunurile ce compun patrimoniul public şi
privat al instituţiei conform evidenţelor contabile.
Potrivit Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, unităţile administrativ teritoriale, respectiv consiliul local exercită
posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul
public, în limitele şi în condiţiile legii.
În baza art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului local i se
prezintă anual de către primar, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor
din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, este constituit din bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ
teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu
caracter patrimonial. Aparţin domeniului public al comunelor acele bunuri care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local, declarate
ca atare prin hotărăre a consiliului local şi nu sunt declarate prin lege bunuri de
uz sau de interes public naţional ori judeţean. Domeniul privat al unitatilor
administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat
cele prevazute în domeniul public, intrate in proprietatea acestora prin
modalitatile prevazute de lege.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21,
alin. 3 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă
Hotărârea nr. 1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin care
atestă domeniul public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Olt.

Conform anexei nr. 16 din Hotărârea nr. 1355/2001, Primăria comunei
Brîncoveni gestionează un patrimoniu public constituit din clădiri, anexe,
împrejmuiri în valoare de 15.862.291,33 lei şi alte componente precum
drumuri, străzi, borne kilometrice, cismele, monument al eroilor şi baza
sportivă, bunuri ce constituie domeniul public, inventariate nominal dar fără
valoare de inventar, la finele anului 2017.
Domeniul privat reflectat în evidenţele contabile ale unităţii administrativteritoriale se ridică la valoarea de inventar în sumă totală de 3.192.535 lei, la
finele anului 2017.
Această valoare reprezintă mijloacele fixe şi obiectele de inventar de
natura mijloacele fixe aflate în dotarea şi administrarea unităţii-administrativteritoriale şi unităţilor finanţate de pe raza comunei.
În urma inventarierii efectuate la finele anului 2017 de către comisia de
inventariere stabilită prin dispoziţia ordonatorului de credite nu s-au constatat
diferenţe între evidenţele contabile şi inventarierea faptică.
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Brîncoveni, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 21 din 30 martie
2017.
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei
Brîncoveni, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 22 din 30 martie
2017.
În anul 2017 prin eforturi proprii s-au efectuat lucrări de întreţinere a
străzilor neasfaltate din satele componente ale comunei prin pietruire şi
trecerea cu autogrederul ori de câte ori a fost nevoie şi vremea ne-a permis.
În ceea ce priveşte gestionarea patrimoniului public și privat, vă facem
cunoscut că este repartizată pe gestiuni la unitatea administrativ-teritorială şi
unităţile finanţate de pe raza comunei.
Gestionarea bunurilor ce constituie domeniul public și privat al unităţii
administrativ-teritoriale şi unităţilor finanţate este un factor important ce atrage
atenţia permanentă a ordonatorului de credite, astfel încât aceasta să fie
făcută în bune condiţiuni şi conform legislaţiei în vigoare.
PRIMAR,
Ion CHEROIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMARIA COMUNA BRÎNCOVENI
Comisia pentru probleme de apărare
Nr. 478/08 februarie 2018

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
DE COMISIA PENTRU PROBLEME DE APARARE
ÎN ANUL 2017
Pregătirea economiei naţionale si a teritoriului pentru apărare este o
parte componentă a apărării naţionale si cuprinde ansamblul de măsuri si
acţiuni care se stabilesc şi se realizează din timp de pace pentru satisfacerea
nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor economico - sociale
în caz de mobilizare sau de război.
Proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale aprobat de
Consiliul Suprem de Apărare a Tării, cuprinde sarcinile autorităţilor
administraţiei publice si operatorilor economici pentru asigurarea necesarului
forţelor sistemului naţional de apărare, economiei naţionale si a populaţiei
pentru primul an de război.
Comisia pentru probleme de apărare numită și actualizată în baza Legii
nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 370/2004, privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003, a întocmit
documentele privind pregătirea de mobilizare potrivit obligaţiilor ce revin
comunei noastre din planul de mobilizare a economiei naţionale si stabilirea si
păstrarea capacităţilor şi rezervelor de mobilizare necesare realizării sarcinilor
prevăzute în proiectul planului de mobilizare elaborat de Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi transmis de Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Olt.
In caz de mobilizare sau de război, Guvernul stabileşte priorităţile pentru
contracte/comenzi şi alocă resursele în vederea realizării cerinţelor urgente,
necesare susţinerii efortului de apărare.

Sistemul de priorităţi şi de alocare a resurselor pentru apărare cuprinde
reglementari şi acţiuni referitoare la:
 modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;
 esalonarea asigurarii cererilor de produse şi servicii necesare
susţinerii efortului de apărare în caz de mobilizare sau de război, în
regim de urgenţă, cu minimum de perturbări ale pieţei;
 repartiţia resurselor în funcţie de priorităţile stabilite de Guvern,
 modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare,
 controlul stocurilor publice şi particulare destinate îndeplinirii
contractelor prioritare,
 activităţile de import şi export pentru realizarea priorităţilor,
 sistemul de finanţare a activităţilor prioritare,
 posibilităţile de preparare a hranei,
 fondul de adăpostire,
 spaţii de cazare,
 asistenţă sanitară,
 surse de apa,
 sistemul de alarmare, etc.
În

conformitate

cu prevederile H.G. nr. 1204 /2007, s-au întocmit

documentele pentru asigurarea forţei de muncă necesare pentru desfăşurarea
activităţii economice în timp de război, la punerea în aplicare a planului de
mobilizare a economiei naţionale, urmărindu – se folosirea personalului fără
obligaţii militare şi prin mobilizarea la locul de muncă a unor specialişti cu
obligaţii militare.
S-a întocmit programul de aprovizionare cu produse agroalimentare şi
industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei comunei Brîncoveni
pentru starea de mobilizare şi război, stabilindu-se:
- reţeaua de magazine care vor desface produsele raţionalizate,
- sursele de aprovizionare,
- persoanele indreptăţite a primi produse raţionalizate,
- calculul cantităţilor de produse raţionalizate,

În baza prevederilor Legii nr. 132/1997, modificată şi completată, privind
rechiziţiile de bunuri si prestări servicii in interes public, Comisia pentru
probleme de apărare a întocmit şi reactualizat evidenta agenţilor economici şi
a persoanelor fizice deţinatoare de bunuri rechiziţionabile precum şi cea
referitoare la forţa de muncă ce poate fi chemată pentru prestări deservicii în
interes public.
În scopul protecţiei populaţiei prin prevenirea cu privire la pericolul
atacului din aer şi a contaminării nucleare, la nivelul comunei există un sistem
de inştiinţare – alarmare în dotarea Serviciului voluntar pentru situații de
urgență compus din 2 sirene de alarmare publică.
S-a urmărit modul de ţinere a evidenţei de către operatorii economici a
bunurilor rechiziţionabile, verificarea stării tehnice a mijloacelor auto precum si
existenţa materialelor, alimentelor, carburanţilor şi a altor bunuri rechizionabile
stabilite conform planului de mobilizare, comunicându-se date despre acestea
Serviciului de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare a
judeţului Olt.
De asemenea este necesar să se amenajeze un spaţiu corespunzător
punctului de comandă de unde comisia comunală să poată conduce operativ
acţiuni de protecţie civilă şi apărare împotriva dezastrelor.
Vom actualiza necesarul cu privire la pregătirea economiei naţionale si a
teritoriului pentru apărare si stabilirea măsurilor ce se impun pentru anul 2017,
vom contribui la valorificarea potenţialului economic şi uman existent pentru
satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor
economico sociale în caz de mobilizare sau de război.

Preşedinte comisie,
Marius FILIP

