RO M ÂNI A
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COMUNA CORBU- CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe
anul 2014, trimestrul IV
In baza O.U.G. nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si
unele masuri bugetare;
Avand in vedere H.C.L. nr.16/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Corbu pentru anul 2014
In conformitate cu dispozitiile art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii
nr.356/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.,,b’’ alin.4) lit,,a’’ si art.45 alin.6) din Legea
nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
PROPUN:
Art.1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu pe
anul 2014, trimestrul IV dupa cum urmeaza:
VENITURI
11.02
Sume defalcate de tva............................................................................. + 53 616 lei
11.06
Sume echilibru....................................................................................... -61.000 lei
TOTAL.................................................................................................

– 7384 lei

CHELTUIELI
Cap.65.10
Cheltuieli personal.................................................................................. + 53 616 lei
Cap.67.20
Bunuri si servicii ...................................................................................... -61.000 lei
___________________________________________________________________
TOTAL

- 7384 lei

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza S.C. Senior Accounting Services S.R.L., firma
de contabilitate cu care Primaria comunei Corbu are incheiat contract de prestari servicii.
Art.3 Prezentul proiect de hotarare va fi supus aprobarii Consiliului Local Corbu in cadrul
sedintei convocata de indata din data de 12.12.2014 in vederea adoptarii unei hotarari.

INITIATOR,
PRIMAR,
Galbinasu Marian
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2015, trimestrul I

Avand in vedere H.C.L. nr.16/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Consiliului local Corbu pe anul 2015;
In baza prevederilor art.19 alin.2 ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ,, pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin.1 lit.a) si b) in termen de 30 de
zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a
unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor
locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia
termenelor din calendarul bugetar.’’
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 186/2014–legea bugetului de stat pe anul
2015;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza dispozitiilor art.45 alin 6 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice
locale, reactualizată cu completările şi modificările ulterioare,

In temeiul celor expuse supun aprobarii Consiliului local in vederea adoptarii unei
hotarari proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Corbu pe anul 2015, trimestrul I.

PRIMAR,
Gălbinaşu Marian
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HOTĂRÂRE
NR.23/28.02.2012
privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012-2013 de la nivelul
comunei Corbu, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara,
astazi, 28.02.2012;
Analizând:
- Expunerea de motive si proiectul de hotarare al primarului comunei Corbu, domnul
Galbinasu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Juridic si resurse umane din cadrul aparatului
de specialitate al comunei Corbu.
- Raportul comisiilor de specialitate 1 si 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere Avizul Conform privind organizarea retelei scolare de pe raza
comunei Corbu emis de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si inregistrat la
Primaria comunei Corbu cu nr.909/10.02.2012.
In conformitate cu dispozitiile art.61 alin.2) din Legea nr.1/2011 –Legea
Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 –
Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2012-2013 de la nivelul
comunei Corbu, judetul Constanta si care este prevazuta in anexa nr.1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
executivul.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar Inspectoratului Scolar Judetean Constanta si
un exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărare a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri validati
în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Balasa Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Şotreanu Mirela
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Anexa la H.C.L. nr.23/28.02.2012

RETEAUA SCOLARA PROPUSA LA NIVELUL COMUNEI CORBU,
JUDETUL CONSTANTA

Unitatea de invatamant cu
personalitate juridica

Nivel de invatamant

Scoala cu clasele I-VIII,,Gheorghe
Lazar „ Corbu
Scoala cu clasele I-VIII,,Gheorghe
Lazar „ Corbu
Scoala cu clasele I-VIII,,Gheorghe
Lazar „ Corbu
Scoala cu clasele I-VIII,,Gheorghe
Lazar „ Corbu
Scoala cu clasele I-VIII,,Gheorghe
Lazar „ Corbu
Scoala cu clasele I-VIII,,Gheorghe
Lazar „ Corbu

PRIMAR; GIMNAZIAL
PRESCOLAR
PRESCOLAR
PRESCOLAR
PRIMAR
PRIMAR; GIMNAZIAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Balasa Constantin

Unitatea de invatamant fara
personalitate juridica
( structura)
Gradinita cu program normal
nr.1 Corbu
Gradinita cu program normal
nr.2 Corbu
Gradinita cu program normal
Vadu
Scoala cu clasele I-IV Vadu
Scoala cu clasele I-VIII ,,Vasile
Alecsandri „ Corbu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Şotreanu Mirela

expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea
de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar
2013-2014

Conform Ordinului nr. 6564 din 2011 privind aprobarea Procedurii de
atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de
învătământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, toate
unităţile de învăţământ prevăzute în sistemul naţional de învăţământ, au
avut obligaţia să respecte procedurile de atribuire a denumirilor unităţilor
de învăţământ.
Astfel, prin H.C.L. nr. 37 din 22.03.2012 privind aprobarea organizării
reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului
Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi
particular, a fost puse în aplicare prevederile art. 61 din Legea educaţiei
naţionale - nr. 1 din 2011, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 6564 din
2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.
Începând cu anul şcolar 2013-2014, conform adresei înaintate de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta, este imperios necesar aprobarea
proiectului de hotărâre pentru reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat
şi particular preuniversitar, în în urma emiterii avizului conform de către
Inspectorat.
De altfel, prin art.17 din Ordinul nr. 6212 din 13.11.2012 privind
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi
stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2013-2014, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
şi particular se organizează de către autorităţile administraţiei publice
locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să aprobaţi
proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Corbu şi aprobarea
de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul
şcolar 2013-2014.

RAPORT
Având în vedere expunerea de motive nr. 2061 din 29.01. 2013, a
Primarului comunei Corbu;
Având în vedere Legea educaţiei naţionale - nr.1 din 2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 6564 din 2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul
naţional de învătământ preuniversitar, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere Ordinul nr. 6212 din 13.11.2012 privind aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014.
Având în vedere adresa nr. 3044 din data de 12.02. 2013, emisă de
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215 din/
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conform adresei înaintată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanta - nr. 3044 din data de 12.02.2013, prin care emite avizul conform în
vederea organizării reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Paşcani, pentru anul şcolar 2013-2014 şi aprobarea acesteia
prin Hotărâre de Consiliu Local.
Faţă de cele prezentate mai sus, Compartimentul Sport, Cultură,
Culte, Compartimentul Patrimoniu şi Contracte, Serviciu Buget, Financiar,
Contabilitate, Compartimentul Juridic şi Contencios, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei ni, avizăm favorabil Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Corbu şi aprobarea de denumire
pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2013-2014,
apreciind că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi

aprobat.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
Corbu pe anul 2014, trimestrul IV
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă convocata
de indata, astăzi, 12.12.2014;
Analizând :
•

Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei Corbu,
judeţul Constanţa, domnul Galbinasu Marian,

•

Raportul intocmit de S.C. Senior Accounting Services S.R.L. ;

•

Rapoartele comisiilor de specialitate 1şi 2 din cadrul Consiliului Local al comunei
Corbu , judeţul Constanţa ,

In baza O.U.G. nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
si unele masuri bugetare;
Avand in vedere H.C.L. nr.16/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Corbu pentru anul 2014;
In conformitate cu dispozitiile art.19 alin.2) ale Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale
Legii nr.356/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.,,b’’ alin.4) lit,,a’’ si art.45 alin.1) din
Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Corbu
pe anul 2014, trimestrul IV dupa cum urmeaza:
VENITURI
11.02
Sume defalcate de tva............................................................................. + 53 616 lei

11.06
Sume echilibru....................................................................................... -61.000 lei
TOTAL.................................................................................................

– 7384 lei

CHELTUIELI
Cap.65.10
Cheltuieli personal.................................................................................. + 53 616 lei
Cap.67.20
Bunuri si servicii ...................................................................................... -61.000 lei
___________________________________________________________________
TOTAL

- 7384 lei

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza S.C. Senior Accounting Services S.R.L.,
firma de contabilitate cu care Primaria comunei Corbu are incheiat contract de prestari
servicii.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectuluijudeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul şedinţei, un exemplar la Contabilitate şi un exemplar domnului primar .
Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei comunei Corbu .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în
funcţie.

NR. 134
DATA 12.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Fricosu Elena

jr. Şotreanu Mirela

