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P R O I E C T  D E  H O T A R A R E  
privind aprobarea cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice

nr. 8 / 01.03.2019

Primarul comunei Perisoru, judeţul C ălăraşi,
Având în v ed ere:

- Adresa nr. 4.925 din 18.12.2019 inregistrata la Prim aria comunei Perisoru sub nr. 13.078 din 
19.12.2019 si adresa nr. 153/29.01.2019 inregistrata la Prim aria comunei Perisoru sub nr. 
608/30.01.2019 prin care solicita emiterea unei hotarari a consiliului local Perisoru privind aprobarea 
cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru lunile noiembrie si decem brie 2018.

- Instrucţiunea nr. 2/17.02.2012 emisa de către M inisterul Educaţiei, Cercetării si Sportului prin care 
cheltuielile pentru deplasarea cadrelor didactice se propun spre aprobare consiliului local;

- HGR nr. 72/2013 privind aprobarea norm elor m etodologice pentru determ inarea costului standard per 
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se 
asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard 
per elev/prescolar;

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Perisoru înregistrat sub numărul 
1494/24.02.2019;

- Expunerea de motive intocmita de primarul comunei Perisoru nr. 1493/24.02.2019;
Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
In tem eiul art 45 alin. (6), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi com pletările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru , 

analizarea prezentului proiect de hotărâre, 
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

A rt.l. Aprobarea cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice pentru lunile noiem brie si decembrie 
2018 Scolii Gimnaziale nr. 1 Perisoru in suma de 2.700 lei.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al comunei 
Perisoru.

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU  

Cătălin Ionel BUCUR

Avizat pentru legalitate 
Secretar,

Iulia ANDREI
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PROIECT DE HOTARARE
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al
României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor

educative»
la nivelul Comunei Perisoru 
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Primarul comunei Perisoru, judeţul C ălăraşi,
Având în vedere :

- expunerea de motive a Primarului comunei Perisoru;
- raportul de specialitate al secretarului comunei Perisoru in conformitate cu prevederile art. 44 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr. 3308/21.02.2019 a Consiliului Judeţean Calarasi înregistrata la sediul Primăriei 
comunei Perisoru sub nr. 1850/28.02.2019;
- prevederile H.G nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al României in perioada 
2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul şcolar 2017-2023, 
modificata si completata prin dispoziţiile H.G nr. 52/2019;
- prevederile art. I, pct. 12, alin. 6, prevederile pct. 1.4 din cap. I al anexei nr. 6 coroborat cu 
prevederile art.III din H.G nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru 
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2019-2020, potrivit caruia: “Prin 
excepţie de la prevederile pc t 1.4 din cap. I  al anexei nr. 6 ,, Procedura privind colaborarea şi 
distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale" la Hotărârea 
Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul şcolar 2018-2019, 
perioada de timp de aplicare este de maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. * , respectiv 08.02.2019;
-faptul ca in prezent Consiliul Judeţean Calarasi are in derulare proceduri de achiziţie aferente 
Programului pentru scoli;
-prevederile HCL nr. 4/28.02.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al 
Comunei Perisoru pentru şedinţele din lunile februarie 2019 -  aprilie 2019;
- prevederile art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, punctul 16 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata, actualizata;

Luând in considerare dispoziţiile Legii nr. 24 /2000 privind normele de tehnica legislativa la 
elaborarea actelor normative republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art 45 alin. (6), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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Solicit
Consiliului Local P e r is o ru , 

analizarea prezentului proiect de hotărâre, 
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.l. Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli 
al României si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative, la nivelul comunei Perisoru.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a^prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al 
comunei Perisoru.
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Avizat pentru legalitate 
Secretar,

Iulia ANDREI


