ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
Consiliul local
Nr. 2712/14.06.2017

ANUNȚ
referitor la elaborarea proiectelor de hotărâri ce vor fi dezbătute în ședința ordinară din
20.06.2017, ora 13,00

Ordinea de zi a ședinței ordinare din 20.06.2017 , ora 13,00:
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea contractării /garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 92.670 lei ;
2. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Ciocani;
3. Proiect de hotărîre privind obligațiile și responsabilitățile concrete care revin instituțiilor
publice , agenților economici , celorlalte persoane juridice , precum și a cetățenilor;
Termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative: 19.06.2017, ora 14,00,
sediul Primăriei comunei Ciocani .
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte
normative se vor depune la dl. Huminic Ciprian- Sorin , responsabil pentru relaţia cu societatea civilă.

Primar,
Călin Gheorghe

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea contractării /garantării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 92.670 lei ;

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
CUI :16368344
E- mail: primaria.ciocani@yahoo.com

HOTĂRÎREA Nr.____
privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 92.670 lei
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) și (4) lit. b , art. 45 alin (2) , art. 63 alin (1) lit. c și alin
(4) lit. c , precum și ale art. 115 alin (1) lit. b , alin (3) , alin (5) și alin (6) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată ,
Avînd în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , precum și cu cele
ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea , componența și funcționarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale , cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 43 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
Luînd în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr. 199/1997 ,
Ținînd seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată , cu modificările ulterioare , referitoare la contracte sau convenții ;
Luînd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul COMUNEI CIOCANI , județul VASLUI
, în calitatea sa de inițiator , înregistrat sub nr. 2700/14.06.2017;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,
înregistrat sub nr. 2702/14.06.2017;
c) precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local ;
Constatînd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local/refinanțarea datoriei publice locale , care a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului local nr.
19/31.03.2017 privind achiziționarea în leasing financiar a unei autoutilitare Dacia Duster ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOCANI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă contractarea/garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de
92.670 lei , cu o maturitate de 5 ani .
Art. 2 Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru
realizarea investițiilor publice de interes local .
Art. 3 Din bugetul local al COMUNEI CIOCANI se asigură integral plata :
a) serviciului anual al datoriei publice locale ;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale , ordonatorul principal de
credite are obligația să publice pe pagina de internet a COMUNEI CIOCANI ,următoarele date :
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale , precum și orice modificări și/sau
completări ale acesteia ;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;
c) gradul de îndatorare a COMUNEI CIOCANI;

d) durata serviciului datoriei publice locale , cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de
rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobînzile , comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile ;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat , sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarîri se însărcinează primarul COMUNEI
CIOCANI.
Art. 6 Prezenta hotărîre se comunică , prin intermediul secretarului COMUNEI CIOCANI ,
în termenul prevăzut de lege , primarului comunei și Prefectului Județului Vaslui și se aduce la
cunoștință publică prin publicarea la afișier precum și pe pagina de internet www.primariaciocani.ro.
20.06.2017
Președinte de ședință,
Țîmboi Crina
Contrasemnează,
Secretar, Abaza Iosefina
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JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
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PROIECT DE HOTĂRÎRE
privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 92.670 lei
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) și (4) lit. b , art. 45 alin (2) , art. 63 alin (1) lit. c și alin
(4) lit. c , precum și ale art. 115 alin (1) lit. b , alin (3) , alin (5) și alin (6) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată ,
Avînd în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , precum și cu cele
ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea , componența și funcționarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale , cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 43 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
Luînd în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr. 199/1997 ,
Ținînd seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată , cu modificările ulterioare , referitoare la contracte sau convenții ;
Luînd act de:
d) referatul de aprobare prezentat de către primarul COMUNEI CIOCANI , județul VASLUI
, în calitatea sa de inițiator , înregistrat sub nr. 2700/14.06.2017;
e) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,
înregistrat sub nr. 2702/14.06.2017;
f) precum și de raportul comisiilor de specialitate a Consiliului local ;
Constatînd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local/refinanțarea datoriei publice locale , care a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului local nr.
19/31.03.2017 privind achiziționarea în leasing financiar a unei autoutilitare Dacia Duster ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOCANI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă contractarea/garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de
92.670 lei , cu o maturitate de 5 ani .
Art. 2 Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru
realizarea investițiilor publice de interes local .
Art. 3 Din bugetul local al COMUNEI CIOCANI se asigură integral plata :
d) serviciului anual al datoriei publice locale ;
e) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;
f) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale , ordonatorul principal de
credite are obligația să publice pe pagina de internet a COMUNEI CIOCANI ,următoarele date :
g) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale , precum și orice modificări și/sau
completări ale acesteia ;
h) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;
i) gradul de îndatorare a COMUNEI CIOCANI;

j) durata serviciului datoriei publice locale , cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de
rambursare a finanțării rambursabile;
k) dobînzile , comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile ;
l) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat , sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarîri se însărcinează primarul COMUNEI
CIOCANI.
Art. 6 Prezenta hotărîre se comunică , prin intermediul secretarului COMUNEI CIOCANI ,
în termenul prevăzut de lege , primarului comunei și Prefectului Județului Vaslui și se aduce la
cunoștință publică prin publicarea la afișier precum și pe pagina de internet www.primariaciocani.ro.

14.06.2017
Inițiator,
Primar, Călin Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
Secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit art. 6 alin (1) din Hotărârea de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale , “unităţile administrativteritoriale, prin ordonatorii principali de credite, au obligaţia ca, în cazul, în care garantează
împrumuturi interne , să le înscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul
garanţiilor locale, în condiţiile legii.
Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contractează şi/sau
garantează finanţări rambursabile interne , să publice pe pagina de internet a unităţilor administrativteritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea
perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
Datele se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub
sancţiunile prevăzute de lege.
Avînd în vedere că este necesară autorizarea contractării/garantării unei finanțări
rambursabile pentru achiziționarea în leasing financiar a unei autoutilitare Dacia Duster , în valoare
totală de 92.670 lei ,cu durata de finanțare rambursabilă de 5 ani , propun dezbaterea și adoptarea
proiectului de hotărîre privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 92.670 lei ,în ședința ordinară a Consiliului local Ciocani.

14.06.2017

PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
Nr. 2700/14.06.2017

Referat de aprobare

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică “serviciul
datoriei publice reprezintă „ totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi
alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze
contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, ori de către
unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, pentru o perioadă
determinată.”
Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contractează şi/sau
garantează finanţări rambursabile interne , să publice pe pagina de internet a unităţilor administrativteritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea
perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
Avînd în vedere că , prin hotararea Consiliului local nr. 19/31.03.2017 s-a aprobat
achiziționarea în leasing financiar a unei autoutilitare Dacia Duster și‚ținând cont că este necesară
autorizarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile pentru achiziționarea acestei
autoutilitare , în valoare totală de 92.670 lei ,cu durata de finanțare rambursabilă de 5 ani , propun
aprobarea proiectului de hotărîre privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 92.670 lei ,în ședința ordinară a Consiliului local Ciocani.
14.06.2017

PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
Consiliul local
Comisia pentru agricultură
amenajarea teritoriului ,urbanism
activităţi social-culturale, culte
protecţia mediului şi turism

RAPORT

Comisia pentru agricultură amenajarea teritoriului ,urbanism, activităţi social-culturale, culte,
protecţia mediului şi turism, întrunită în şedinţă de lucru , astăzi 14.06.2017 , a analizat proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
92.670 lei pentru achiziționarea în leasing financiar a unei Dacia Duster, cu durata de finanțare
rambursabilă de 5 ani.
Comisia avizează favorabil /nefavorabil acest proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 92.670 lei pentru achiziționarea
în leasing financiar a unei Dacia Duster, cu durata de finanțare rambursabilă de 5 ani şi propune
Consiliului local adoptarea acestui proiect în şedinţa ordinară .
14.06.2017
Preşedinte,
Budeanu Ion
Secretar,
Năstase Claudiu -Laurenţiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
Consiliul local
Comisia pentru activități economico-financiare
Juridică și de disciplină

RAPORT

Comisia pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină, întrunită în şedinţă de
lucru , astăzi 14.06.2017 , a analizat proiectul hotărâre cu privire la aprobarea contractării/garantării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 92.670 lei pentru achiziționarea în leasing financiar a
unei Dacia Duster, cu durata de finanțare rambursabilă de 5 ani.
Comisia avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 92.670 lei pentru achiziționarea
în leasing financiar a unei Dacia Duster, cu durata de finanțare rambursabilă de 5 ani și propune
adoptarea în ședință ordinară a Consiliului local.

14.06.2017
Preşedinte,
Giușcă Filica
Secretar,
Dobrin Valentin-Mircea

2. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Ciocani;

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui
Consiliul local al comunei Ciocani , judeţul Vaslui ,
Având
în
vedere:
-prevederile art. 107 alin (2) lit. b şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
-Expunerea de motive a proiectului de hotărâre a Consiliului local pentru modificarea structurii
organizatorice , a numărului de posturi şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
-raportul compartimentului de resort;
-raportul comisiei de specialitate ;
În temeiul art. 36 alin 2 lit. a şi alin 3 lit. b , art. 45 alin 1 şi ale art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se modifică organigrama şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui , prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se modifică statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Ciocani, judeţul Vaslui, în sensul că postul vacant de consilier, clasa I, grad professional superior din
compartimentul contabilitate se transformă în post de consilier, clasa I, grad professional debutant,
compartimentul contabilitate și postul vacant de consilier ,clasa I, grad profesional asistent,
compartimentul achiziții publice se transformă în post de consilier , grad profesional debutant ,
compartimentul achiziții publice , conform anexei nr. 2, la prezenta hotărâre .
Art. 3 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama pentru asistenţii personali şi asistenta
medicală comunitară , conform anexei nr. 3 şi nr. 4 .
Art. 4 Anexele nr. 1 , 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Primarul comunei Ciocani , judeţul Vaslui va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

14.06.2017
Iniţiator ,
Primar, Călin Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.____
privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui

Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui;
Având
în
vedere:
-prevederile art. 107 alin (2) lit. b şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
-Expunerea de motive a proiectului de hotărâre a Consiliului local pentru modificarea structurii
organizatorice , a numărului de posturi şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
-raportul compartimentului de resort;
-raportul comisiei de specialitate ;
În temeiul art. 36 alin 2 lit. a şi alin 3 lit. b , art. 45 alin 1 şi ale art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se modifică organigrama şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui , prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se modifică statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Ciocani, judeţul Vaslui, în sensul că postul vacant de consilier, clasa I, grad professional superior din
compartimentul contabilitate se transformă în post de consilier, clasa I, grad professional debutant,
compartimentul contabilitate și postul vacant de consilier ,clasa I, grad profesional asistent,
compartimentul achiziții publice se transformă în post de consilier , grad profesional debutant ,
compartimentul achiziții publice , conform anexei nr. 2, la prezenta hotărâre .
Art. 3 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama pentru asistenţii personali şi asistenta
medicală comunitară , conform anexei nr. 3 şi nr. 4 .
Art. 4 Anexele nr. 1 , 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Primarul comunei Ciocani , judeţul Vaslui va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
20.06.2017
Președinte de ședință,
Țîmboi Crina
Contrasemnează,
secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a
înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în situaţia în care
se transformă o funcţie publică vacantă într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile
bugetare anuale alocate.
Pentru buna funcționare a activităților Primăriei comunei Ciocani , în statul de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului , în compartimentul contabilitate este necesar a se transforma
postul vacant de consilier , cl. I , grad profesional superior în post de consilier , cl. I , grad profesional
debutant , iar în compartimentul achiziții publice este necesar să se transforme postul de consilier,
clasa I, grad profesional asistent, în post de consilier , clasa I, grad profesional debutant .
Având în vedere cele prezentate propun adoptarea proiectului de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui în şedinţa ordinară a Consiliului local.
14.06.2017

PRIMAR,
Călin Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
Consiliul local
Comisia pentru activități economico-financiare
Juridică și de disciplină

RAPORT

Comisia pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină, întrunită în şedinţă de
lucru , astăzi 14.06.2017 , a analizat proiectul hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii ,
organigramei şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani,
judeţul Vaslui.
Comisia avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre cu privire la modificarea statului
de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Ciocani, judeţul Vaslui.
14.06.2017
Preşedinte,
Giușcă Filica
Secretar,
Dobrin Valentin-Mircea

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărîre privind
modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui

Avînd în vedere că în organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani sunt vacante două posturi de consilier , clasa I , respectiv un post în
compartimentul contabilitate , grad profesional superior , iar celălalt post în compartimentul achiziții
publice , grad profesional asistent și ținînd cont de faptul că aceste posturi pot fi transformate în
posturi de consilier , clasa I, ambele în grad profesional debutant , propun adoptarea proiectului de
hotărîre privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui în ședința ordinară a Consiliului
local, întrucît aceste posturi fiind vacante , pot fi scoase la concurs , acest lucru fiind benefic, necesar
pentru buna funcționare a activității Primăriei comunei Ciocani .
14.06.2017

PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

3. Proiect de hotărîre privind obligațiile și responsabilitățile concrete care revin instituțiilor publice
, agenților economici , celorlalte persoane juridice , precum și a cetățenilor;

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.__
privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților care revin autorităților administrației
publice locale ,instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a
localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul comunei Ciocani

Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
Avînd în vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciocani;
Ținînd cont de raportul compartimentului de resort și de raportul comisiei de specialitate;
Având în vedere necesitatea stabilirii obligațiilor și responsabilităților concrete care revin
instituțiilor publice , agenților economici , celorlalte persoane juridice , precum și a cetățenilor;
În temeiul prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 1, alin 4 lit. e, f din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se stabilesc obligaţiile şi responsabilităţile care revin autorităților administrației
publice locale ,instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a
localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul comunei Ciocani.
Art. 2 Consiliul local precum și primarul au obligația să asigure, în condițiile legii:
a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de
specialitate ale statului;
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi
gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate,
precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
f) curăţenia străzilor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare,
colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale
refolosibile;
g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
h) finalizarea construcţiilor începute;
i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre
şi prevenirea poluării apelor;
l) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
m) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor,
grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
n) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în unităţile de cultură (cămin cultural,
bibliotecă) aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
o) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul
comunei .

Art. 3 Instituţiile publice, agenţii economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte
terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare,
dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele
refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul
imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Art. 4 Obligațiile cetățenilor:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în
termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din
dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le
folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei
în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile
administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.
Art.5 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei cu sprijinul
viceprimarului , a compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, a instituțiilor publice,
agenților economici și a celorlalte persoane juridice .
20.06.2017
Preşedinte de şedinţă,
Țîmboi Crina

Contrasemnează,
secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților care revin autorităților administrației
publice locale ,instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a
localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul comunei Ciocani

Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
Avînd în vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciocani;
Ținînd cont de raportul compartimentului de resort și de raportul comisiei de specialitate;
Având în vedere necesitatea stabilirii obligațiilor și responsabilităților concrete care revin
instituțiilor publice , agenților economici , celorlalte persoane juridice , precum și a cetățenilor;
În temeiul prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 1, alin 4 lit. e, f din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se stabilesc obligaţiile şi responsabilităţile care revin autorităților administrației
publice locale ,instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a
localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul comunei Ciocani.
Art. 2 Consiliul local precum și primarul au obligația să asigure, în condițiile legii:
a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de
specialitate ale statului;
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi
gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate,
precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
f) curăţenia străzilor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare,
colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale
refolosibile;
g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
h) finalizarea construcţiilor începute;
i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre
şi prevenirea poluării apelor;
l) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
m) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor,
grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
n) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în unităţile de cultură (cămin cultural,
bibliotecă) aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
o) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul
comunei .

Art. 3 Instituţiile publice, agenţii economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte
terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare,
dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele
refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul
imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Art. 4 Obligațiile cetățenilor:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în
termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din
dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le
folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei
în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile
administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.
Art.5 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei cu sprijinul
viceprimarului , a compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, a instituțiilor publice,
agenților economici și a celorlalte persoane juridice .
14.06.2017
Inițiator,
Primar, Călin Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a
acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice,
precum şi a cetăţenilor.
Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local,
desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se
asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi
înfrumuseţarea localităţilor rurale de pe întreg cuprinsul ţării.
Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o
obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a
agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.
Având în vedere necesitatea stabilirii obligațiilor și responsabilităților care revin
autorităților administrației publice locale ,instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor
pentru buna gospodărire a localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe
teritoriul comunei Ciocani, am iniţiat acest proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, spre a fi dezbătut și adoptat în ședința Consiliului local
Ciocani.
14.06.2017
PRIMAR,
Călin Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărîre privind
stabilirea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor publice ,
agenților economici , celorlalte persoane juridice , precum și a cetățenilor

Obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora se stabilesc de Consiliul local .
Consiliile locale, precum şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea,
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea
ordinii şi curăţeniei în comunele pe care le administrează.
Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze
lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor
acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.
Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa
lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi,
drumuri, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.
Proiectul de hotărîre privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților care revin
autorităților administrației publice locale ,instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor
pentru buna gospodărire a localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe
teritoriul comunei Ciocani este necesar , fapt pentru propun aprobarea adoptării acestui proiect de
hotărîre în ședința Consiliului local Ciocani .

14.06.2017
PRIMAR,
Călin Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
Consiliul local
Comisia pentru agricultură
amenajarea teritoriului ,urbanism
activităţi social-culturale, culte
protecţia mediului şi turism

RAPORT

Comisia pentru agricultură amenajarea teritoriului ,urbanism, activităţi social-culturale, culte,
protecţia mediului şi turism, întrunită în şedinţă de lucru , astăzi 14.06.2017 , a analizat proiectul de
hotărâre cu privire la obligațiile și responsabilitățile concrete care revin instituțiilor publice , agenților
economici , celorlalte persoane juridice , precum și a cetățenilor.
Comisia avizează favorabil /nefavorabil acest proiect de hotărâre cu privire la obligațiile și
responsabilitățile concrete care revin instituțiilor publice , agenților economici , celorlalte persoane
juridice , precum și a cetățenilor şi propune Consiliului local adoptarea acestui proiect în şedinţa
ordinară .
14.06.2017
Preşedinte,
Budeanu Ion
Secretar,
Năstase Claudiu -Laurenţiu

