ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 01
Din 08.01.2020
privind acoperirea integrala din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului
sectiunii de dezvoltare.
Consiliul Local al Comunei Ganeasa,Judet Ilfov
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare privind acoperirea din excedentul bugetului local, sectiunea de
dezvoltare, a deficitului sectiunii de dezvoltare
Expunerea de motive a Primarului comunei Ganeasa;
Referatul Compartimentului Financiar-Contabil privind initierea proiectului de hotarare cu
privire la acoperirea din excedentul bugetului local sectiunea de dezvoltare a deficitului
sectiunii de dezvoltare;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local pentru programe
de dezvoltare economicofinanciare,buget -finante ,administrarea domeniului public si privat al
comunei ,agricultura ,gospodarie comunala ,servicii si comert:
In conformitate cu dispozitiile punctului 5.15.3 din Normele metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2018,aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
3858/2018;
In temeiului art. 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta
Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba acoperirea intregului deficit al sectiunii de dezvoltare, in suma de
77.675,68 lei, din excedentul anilor precedenti.
Art.2.Primarul comunei Ganeasa ,Judetul Ilfov, cu sprijinul Compartimentului financiarcontabil va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtiner
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JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
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HOTARAREA Nr 02
Din 21.02.2020
Privind aprobarea bugetului local al comunei
Ganeasa pe anul 2020
Avand in vedere :
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Ganeasa
pe anul 2020;
Expunerea de motive prin care domnul Marin Tudor primarul comunei
Ganeasa propune aprobarea bugetului local pe anul 2020.
Raportul de specialitate al contabilului din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ganeasa.
Nota de fundamentare privind obiectivele de investitii finantate de la bugetul
local pe anul 2020 al biroului de achizitii publice .
In conformitate cu prevederile ;
Prevederile Legii Nr 273 /2006 privind finantele publice locale republicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea privind bugetul de stat pe anul 2020 .
Decizia Nr. 168/13.01.2020, Decizia Nr 364/28.01.2020 emisa de D.G.R.F.P
Ilfov, adresele Nr 2238/13.01.2020 emisa de DGRFP Bucuresti Ilfov si respectiv
Nr 2041/12.02.2020 emisa de Consiliul Judetean Ilfov;
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie
comunala protectia mediului , servicii si comert.
In temeiul art 139, alin (1), lit. (a), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din
Ordonanata de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba bugetul local pe anul 2020, conform anexelor 1-4 care fac
parte integrala din prezenta Hotarare astfel :
Anexa 1. Bugetul local al comunei Ganeasa pe anul 2020:
A. Venituri totale – 17.445.300 lei
B. Cheltuieli totale – 17.445.300 lei
Anexa 2. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole sectiuni si
trimestre pe anul 2020.

Anexa 3. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole , subcapitole,
paragrafe, sectiuni si trimestre pe anul 2020 .
Anexa 4. Programul de investitii publice pe anul 2020 cu finantare de la
bugetul local in valoare 2.220.000 lei
Art. 2 . Primarul Comunei Ganeasa va asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei Hotarari .
Art. 3. Secretarul Comunei Ganeasa va asigura la cunostiinta publica a
prevederilor prezentei Hotarari si comunicarea acesteia serviciilor de specialitate si
Institutiei Prefectului Judetului Ilfov.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 03
Din 21.02.2020
privind aprobarea parteneriatului între Comuna Ganeasa – Orașul Voluntari – Primăria
Municipiului București – Comuna Afumați – Comuna Petrăchioaia – Comuna Dascălu –
Consiliul Judetean Ilfov – pentru realizarea proiectului: "Reducerea emisiilor de carbon în
Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice

Consiliul local al comunei Ganeasa întrunit în ședința ordinară din data de
21.02.2020
Având în vedere:
− Adresa Instituției Primarului Voluntari, Nr 2464/05.02.2020
− Referatul secretarului general al Primariei Ganeasa;
− Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget,
finanțe, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;
Ţinând cont de:
− Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
− Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) si alin (3), lit. f), respectiv art. 196 alin.
(1), lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Reducerea emisiilor
de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice", conform Anexei 1
care face parte integrantă din prezenta hotarâre;
Art.2 Se împuterniceste domnul Marin Tudor, primarul comunei Ganeasa să
semneze acordul de parteneriat menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ganeasa se comunică Instituției
Prefectului – Județul Ilfov si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 04
Din 21.02.2020

privind aprobarea
structurii retelei scolare pentru anul 2020 – 2021

Consiliul Local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare pentru anul
2020 – 2021.
- Decizia Nr 762/20.11.2019 a Inspectoratului judetean Ilfov
- Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) si alin (3), lit. f), respectiv art. 196
alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba structura retelei scolare a comunei Ganeasa, judetul Ilfov,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Primarul si Viceprimarul comunei Ganeasa vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 05
Din 21.02.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului de urgenta
si a planului de actiuni ce vor fi realizate cu
beneficiarii de ajutor social
Consiliul local al comunei Ganeasa
Avand in vedere:
• Proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului ajutorului de urgenta si a planului de
actiuni ce vor fi realizate cu beneficiarii de ajutor social;
• Referatele Nr 959/25.02.2019 si 960/25.02.2019 ale compartimentului de asistenta
sociala;
• Expunerea de motive a primarului
• Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local
• Avand in vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 6, alin. 2,4,7 si 8 a H.G.R.nr50/2011 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat,
În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) si alin (3), lit. f), respectiv art. 196 alin. (1), lit. a
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba planul de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2020
cu persoanele apte de munca, beneficiari de ajutor social, conform anexei 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba cuantumul ajutorului financiar de urgenta de pana la 1000 lei, in limita
creditelor bugetare aprobate conform art.28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41, 42 si 43 din H.G.R. 50/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat.
Art. 3. In cazuri de o gravitate deosebita, care necesita un cuantum mai mare al ajutorului
financiar de urgenta, acesta poate creste, in urma dispozitiei emise de primarului comunei, pana la o
suma care nu poate depasi 3.000 lei.
Art.4. 1. Pot beneficia de ajutor de urgenta familiile sau persoanele singure aflate in cel putin
una din urmatoarele situatii deosebite, altele decat cele datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor, cum ar fi:
a) persoanelor care sufera de boli dovedite cu acte medicale de specialitate, ce necesita
interventii chirurgicale, tratament medical de specialitate, procurarea unor
dispozitive speciale.
b) Sprijinirea persoanelor fara venituri in vederea punerii in legalitate pe linie de
evidenta a populatiei si stare civila,

c) Decesul persoanelor din familiile cu venituri reduse, care nu sunt cuprinsi in
sistemul de asigurari si nu pot beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor
institutii.
d) Situatia tinerilor si a copiilor proveniti din centre rezidentiale sau ai caror parinti au
decedat ori au un singur parine care nu are posibilitati.
e) Alte cazuri ce se pot produce datorate evenimentelor neprevazute.
2. Solicitantii ajutoarelor de urgenta au obligatia sa depuna la sediul Primariei Ganeasa
urmatoarele documente:
➢ Cerere tip,
➢ Copie act identitate solicitant,
➢ Copii acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieste solicitantul,
➢ Adeverinta venituri administratia financiara, cupoane pensii din luna anterioara depunerii
cererii, adeverinta de salarizare privind veniturile nete realizate de catre solicitant si
membrii familiei eliberate in luna depunerii cererii, adeverinta din care sa reiasa statutul de
elev sau student si daca beneficiaza de bursa, cupoane alocatii
➢ Acte medicale care dovedesc diagnosticul, eliberate de medicul specialist precum si retete si
tratamente prescrise de medicul specialist,
➢ Alte documente justificative care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de
urgenta.
3. Nu pot beneficia de ajutoarele de urgenta persoanele care au in proprietate bunuri imobile,
cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, mai mult de 2 hectare de teren
extravilan sau intravilan si bunuri mobile, mijloace de transport (autoturisme,
autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, tractoare, combina), obiecte de arta,
bijuterii, depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.
Art. 5. Primarul si contabilul Primariei Ganeasa vor duce la indeplinire prevederile
prezentei Hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 06
Din 21.02.2020
Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Nr 33/16.12.2019 privind
introducerea unor drumuri de exploatare in domeniul public al comunei Ganeasa,
judetul Ilfov
Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov,
Avand in vedere:
• Referatul compartimentului cadastru;
• Expunerea de motive a Primarului comunei Ganeasa;
• Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,
In temeiul art 139, alin (1) coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din Ordonanata
de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTARASTE:
Art. 1 Se modifica art. 1 al hotararii astfel :
„Se aproba introducerea in domeniul public al comunei Ganeasa, judetul Ilfov, a
unor drumuri de exploatare dupa cum urmeaza:
Nr crt.

Denumirea
bunului

Lungime
(ml)

Latime
(ml)

Suprafata
(mp)

Stare drum

1

De 393/1

328,84

3,44

1133

pamant

2

De 272/1/1

866,5

6

5199

pamant

Art.2 Se introduce art. 1.1 avand urmatorul enunt:
„Se corecteaza pozitia Nr 16 din anexa Nr 23 la HG 930/2002 referitoare la DC 27 in
sensul ca: L = 1391 m si suprafata de 17.825 mp”.
Art.3 Celelalte articole ale hotararii raman neschimbate.

Art. 4 Secretarul general al comunei Ganeasa, va comunica prezenta hotarare
Primarului comunei Ganeasa si Institutiei Prefectului judet Ilfov.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 07
Din 21.02.2020
Privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi personalului
contractual din cadrul primăriei comunei Găneasa şi al Serviciilor Publice de interes
local din subordinea consiliului local începând cu luna IANUARIE 2020
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare privind stabilirea nivelului de salarizare al functionarilor
publici si personalului contractual din cadrul primariei comunei Ganeasa si al
Serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului local incepand cu luna
ianuarie 2020.
- Referatul de specialitate al secretarului unităţii administrativ teritoriale;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Găneasa;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 11 alin. (1) şi (2), art. 13, art. 40 din Legea - Cadru Nr. 153/ 28.06. 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Anexa IX , lit. c). Funcții de Demnitate Publică Alese din cadrul Organelor
Autorității Publice Locale rând 15 şi 27 din Legea – Cadru Nr. 153/28.06. 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Art. 1 alin (1) și art. 2 din HG Nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, apărută în Monitorul
Oficial nr. 1010/16.12.2019;
- Art I, pct (13) si pct. (15) din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
In temeiul art 139, alin (1), lit. (a), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Începând cu luna Ianuarie 2020 cuantumul brut al salariilor de bază,
soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și
cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut
lunar, pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul UAT Găneasa,
în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în
aceleași condiții cu încadrarea în prevederile legale având ca limită maximă
indemnizaţia viceprimarului conform Grilei Anexa prezentei hotărâri.
Art. 2 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
prefectului Judeţului Ilfov,
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 08
Din 21.02.2020
privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune
Nr 119/12.01.2005 pentru spatiu in suprafata de 68 mp destinat dispensarului uman
Ganeasa.
Consiliul local al comunei Ganeasa
Avand in vedere:
-

Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa;
Raportul compartimentului juridic al primariei Ganeasa;
Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Prevederile art. 3.2 – din contractul de inchiriere Nr. 119/12.01.2005 ,
incheiat intre Primaria Comunei Ganeasa si d-na dr. Zamfira Carmina;

Tinand cont de prevederile art. 861, art 1777 – 1823 si art 1823 din Legea Nr
287/2009 privind codul civil cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art 129, alin (2), lit. c) si alin (6) lit a) si b), ale art 139,
alin (1) si art 196,alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019,
cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. 1 (1). Se aproba prelungirea, prin act aditional, a duratei Contractului de
inchiriere Nr 119/12.01.2005, incheiat intre Primaria Comunei Ganeasa si doamna
Dr. Zamfira Carmina, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare;
(2). Prelungirea contractului de inchiriere mentionat la alin (1) se face
pentru o perioada de 8 ani, incepand cu data de 10.04.2020 pana la data de
10.04.2028;
Art. 2 La incheierea actului aditional, locatarul va face dovada achitarii integrale
a obligatiilor fiscale aferente contractului de inchiriere, prevazute de lege;
Art. 3 Se mandateaza primarul, viceprimarul si consilierul juridic din aparatul de
specialitate, sa semneze actul aditional;

Art. 4 Primarul comunei prin compartimentele de resort va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari;
Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta biroului buget –
finante, primarului comunei si Institutiei Prefectului Ilfov

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 09
Din 12.03.2020
privind acordarea de mandate speciale

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Consiliul local al comunei Ganeasa
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de
Transport Public Bucuresti – Ilfov
- Expunerea de motive a primarului;
- Avizul comisiei de specialitate
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit. d^2) și art.10, alin. (5) din Legea
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local,
În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității
Administrativ Teritoriale Ganeasa să aprobe Actul Adițional nr. 1 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2/26.02.2019,
încheiat cu Ecotrans STCM S.R.L., conform Anexei 1.
Art.2 Se acordă mandat special Președintelui Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama
Unității Administrativ Teritoriale Ganeasa să semneze Actul Adițional nr. 1 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători
2/26.02.2019, încheiat cu Ecotrans STCM S.R.L.
Art.3. Se acordă mandat special Dlui Marin Tudor, reprezentant al asociatului
Consiliul Local al comunei Ganeasa, ca în numele și pe seama Unității Administrativ
Teritoriale Ganeasa să semneze, alături de Președintele Asociației Actul Adițional nr.
1, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr.
2/26.02.2019, încheiat cu Ecotrans STCM S.R.L.
Art. 4. Primarul comunei Ganeasa, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil

SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 10
Din 12.03.2020
privind acordarea de mandate speciale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Consiliul local al comunei Ganeasa
Având în vedere:

- Proiectul de hotarare privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de
Transport Public Bucuresti – Ilfov
- Expunerea de motive a primarului;
- Avizul comisiei de specialitate
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit. d^2) și art.10, alin. (5) din Legea
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local,
În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității
Administrativ Teritoriale Ganeasa să aprobe Actul Adițional nr. 4 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019,
încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA, conform Anexei 1.
Art.2. Se acordă mandat special Președintelui Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama
Unității Administrativ Teritoriale Ganeasa să semneze Actul Adițional nr. 4 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători
3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
Art.3.Se acordă mandat special Dlui Marin Tudor, reprezentant al asociatului
Consiliul Local al localitații/comunei Ganeasa, ca în numele și pe seama Unității
Administrativ Teritoriale Ganeasa să semneze, alături de Președintele Asociației Actul
Adițional nr. 4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de
călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
Art.4. Primarul comunei Ganeasa, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:

___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 11
Din 12.03.2020
privind acordarea de mandate speciale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Consiliul local al comunei Ganeasa
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de
Transport Public Bucuresti – Ilfov
- Expunerea de motive a primarului;
- Avizul comisiei de specialitate
În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit. d^2) și art.10, alin. (5) din Legea
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local,
În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității
Administrativ Teritoriale Ganeasa să aprobe Actul Adițional nr. 7 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018,
încheiat cu Societatea de Transport București STB SA, conform Anexei 1.
Art.2 Se acordă mandat special Președintelui Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama
Unității Administrativ Teritoriale Ganeasa să semneze Actul Adițional nr. 7 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători
1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA.
Art.3.Se acordă mandat special Dlui Marin Tudor, reprezentant al asociatului Consiliul
Local al comunei Ganeasa, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale
Ganeasa să semneze, alături de Președintele Asociației Actul Adițional nr. 7, la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr.
1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA.
Art. 4. Primarul comunei Ganeasa, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 12
Din 30.04.2020
Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II
Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov, intrunit in sedinta ordinara:
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
Referatul compartimentului financiar - contabil cu privire la rectificarea bugetului local pe trimestrul II
Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului,
servicii si comert;
Adresa Nr 473211/21.04.2020 a Ministerului Finantelor Publice privind comunicarea influentelor
aprobate prin OUG Nr 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, respectiv Decizia
12005259/23.04.2020
In temeiului art. 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta Nr
57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art 1. Se diminueaza bugetul local, sectiunile venituri si cheltuieli, cu suma de 88 mii lei;
Art. 2. Bugetul rectificat se prezinta astfel:
Venituri

– 17.357.300 lei

Cheltuieli – 17.357.300 lei
Art. 3. Secretarul general si contabilul primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 13
Din 30.04.2020
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii aferente aparatului de spercialitate
al primarului comunei Ganeasa, in anul 2020
Consiliul local al comunei Ganeasa,
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al d-lui Marin Tudor, primar al comunei Ganeasa, judet Ilfov;
- referatul de specialitate al Secretarului general al UAT Ganeasa
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Ganeasa;
In conformitate cu prevederile:
-

art. 129, alin.(3), lit c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
OUG Nr 63/2010, pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006, privind
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
In temeiul art. 129, alin. (3), lit c) din Ordonanta de urgenta Nr 57/2019, privind Codul
Administrativ
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ganeasa,
conform Anexei Nr 1, parte integranta din prezenta
Art. 2 Se aproba Statul nominal de functii al aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Ganeasa, conform Anexei Nr 2, parte integranta din prezenta.
Art. 3 Incepand cu data adoptarii, orice alta prevedere contrara prezentei isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art. 4. Primarul comunei Ganeasa prin aparatul de specialitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului
Comunei Ganeasa si Institutiei prefectului Judetului Ilfov in vederea exercitarii controlului de
legalitate..
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 14
Din 30.04.2020

privind acordarea mandatelor speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public București-Ilfov
Consiliul local al comunei Ganeasa:
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ganeasa;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit. d^1) și art.10, alin. (5) din Legea
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport
feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70
ale Consiliului;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unitatii Administrativ Teritoriale
Ganeasa, să delege gestiunea serviciului de transport public local de călători.
Art. 2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unitatii Administrativ Teritoariale Ganeasa,
să aprobe proiectul de „Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public
de transport local de călători, în regiunea București – Ilfov, către operatori regionali” sub
condiția reanalizării și stabilirii definitive a costului unitar (compensației) propus pe
kilometru, ca urmare a finalizării auditului tehnico-economic, aflat în curs de elaborare la cei
trei operatori, potrivit art.8 alin (3), lit. d^1) din Legea nr. 51/2006.
Art. 3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unitatii Administrativ teritoriale Ganeasa să
aprobe, de principiu, proiectele de ”Contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, ce
urmează a se încheia cu Societatea de Transport București STB SA, Serviciul de Transport
Voluntari SA și Ecotrans STCM SRL, sub condiția reanalizării și stabilirii definitive a
costului unitar (compensației) propus pe kilometru, ca urmare a finalizării auditului tehnicoeconomic, aflat în curs de elaborare la cei trei operatori, potrivit art.8 alin (3), lit. d^1) din
Legea nr. 51/2006.
Art. 4 Primarul comunei Ganeasa, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 15
Din 06.08.2020
Cu privire la aprobarea actualizarii si realizarii Planului Urbanistic
General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Ganeasa,
judetul Ilfov
Consiliul local al comunei Ganeasa, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii si realizarea
Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al
comunei Ganeasa, judetul Ilfov;
- Referatul de specialitate al compartimentului urbanism al comunei
Ganeasa privind aprobarea actualizarii si realizarii Planului Urbanistic
General si a RegulamentuluiLocal de Urbanism al comunei Ganeasa,
judetul Ilfov;
- Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa, in calitate de
initiator al proiectului;
- Tinand cont de Planul Urbanistic General al comunei Ganeasa a carui
valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local
Nr 24/28.12.2018 pana la 31.12.2023;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ganeasa;
In conformitate cu prevederile art 46 din Legea Nr 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu art 139, alin (3) lit. e) din OUG Nr 57/2019 privind Codul
Administrativ.
In temeiul art 129. alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba realizarea si actualizarea Planului Urbanistic General al
comunei Ganeasa, judetul Ilfov.

Art.2. Se aproba contractarea serviciilor pentru realizarea si actualizarea
Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru
comuna Ganeasa, judetul Ilfov;
Art.3. Primarul comunei Ganeasa, responsabilii cu probleme de urbanism
si cadastru vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Ganeasa,
responsabililor cu probleme de urbanism si cadastru, Consiliului judetean Ilfov
si Institutiei Prefectului – judetul Ilfov.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 16
Din 06.08.2020
Privind actualizarea nomenclatorului strazilor din comuna Ganeasa

Consiliul Local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare privind actualizarea nomenclatorului strazilor din comuna
Ganeasa;
- Referatul compartimentului urbanism;
-

Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa

-

Raportul de avizare al comisiei de dezvoltare economico – sociala, administrarea
domeniului public si privat al comunei Ganeasa;

In temeiul art.129, alin (1) si art.139, alin (3), lit.e) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba actualizarea nomenclatorului de strazi al comunei Ganeasa, judetul
Ilfov, asa cum sunt stabilite in anexa privind nominalizarea strazilor din localitatile comunei,
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Viceprimarul si secretarul comunei Ganeasa vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 17
Din 06.08.2020
Privind introducerea unei suprafete de teren in domeniul public al comunei Ganeasa,
judetul Ilfov

Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare privind introducerea unei suprafete de teren in
domeniul public al comunei Ganeasa, judetul Ilfov;
- Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Ganeasa
- In baza prevederilor art. 11 si art.12 din Ordonanta de Urgenta Nr
31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a
publicitatii imobiliare Nr 7/1996;
- Prevederile art. 129 din Ordonanta de Urgenta a guvernului
Nr 57/2019, privind codul administrativ;
- Prevederile Legii Nr 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art 139, alin (1) coroborat cu art 196, alin (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba introducerea in domeniul public al comunei Ganeasa,
judetul Ilfov, a terenului situat in Tarlaua 21, Parcela 589/1,in suprafata de 680
mp.

Art.2 Se solicita Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara Ilfov,
inscrierea provizorie in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra
suprafetei de teren mentionate la art.1 din prezenta hotarare;
Ar.3 Primarul comunei Ganeasa si compartimentele cadastru si registru
agricol vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 18
Din 03.09.2020
Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III

Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov, intrunit in sedinta
extraordinara:
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
Referatul biroului financiar - contabil cu privire la rectificarea bugetului local
pe trimestrul III;
Decizia Nr 9055/21.08.2020 si anexa la aceasta decizie;
Adresa Nr 1025/10.08.2020 a Inspectoratului scolar judetean Ilfov
Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;
In temeiului art. 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din
Ordonanta de Urgenta Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art 1. Se rectifica bugetul local cu suma de 634.500lei la urmatoarele
capitole:
- Cap 51.71.01.30 ( administratie) – 131.000 lei;
- Cap 68.57 (indemnizatii persoane cu handicap) – 200.000 lei
- Cap 66.10 (salarii sanatate) – 1.000 lei
- Cap 70.71 (iluminat public) – 290.000 lei
- Cap 51.20.108 (posta si telecom) – 12.500 lei
Art . 2. Se aproba virarea unor sume in cadrul aceluiasi capitol dupa cum
urmeaza;
- 88.000 lei se transfera de la cap 51.10.01 (salarii administratie) la cap
65.02.50 (salarii contractuali);
- Suma de 90.000 se transfera de la cap 51.20.30.30 (alte cheltuieli
administrative) la cap 70.06.71 ( iluminat public)
- Suma de 100.000 lei se vireaza de la cap. 67.20.02 (reparatii cultura) la
cap 70.06.71 (iluminat public);
- Suma de 100.000 lei se vireaza de la cap 51.20.30 (cheltuieli) la cap
54.20.01.30 ( alegeri)

Art. 3 Se repartizeaza suma de 74.000 lei la capitolul 65.03.01.71.01 –
investitii in invatamant
Art. 4. Bugetul rectificat se prezinta astfel:
Venituri – 18.065.800 lei
Cheltuieli – 18.065.800 lei
Art. 5. Secretarul si contabilul primariei vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA GANEASA
Str.STEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60
e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com

HOTARAREA Nr 19
Din 16.09.2020
Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III
Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov,
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III;
Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
Referatul biroului financiar - contabil cu privire la rectificarea bugetului local pe trimestrul
III;
Adresa Nr 21122/14.09.2020 a Administratiei Judetene a finantelor Publice Ilfov, privind
Hotararea Guvernului Nr 758/2020, referitoare la alocarea unei sume din Fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Guvernului pentru suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 pentru judetul Ilfov
Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii si comert;
In temeiului art. 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta
Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art 1. Se rectifica bugetul local cu suma de 700 mii lei la urmatoarele capitole:
- Cap 51.20.01.08 ( posta si telecomunicatii) – 300.000 lei;
- Cap 51.20.01.30 (bunuri si servicii) – 200.000 lei
- Cap 51.20.01.30.30 (alte cheltuieli) – 200.000 lei
Art . 2. Se aproba retragerea sumei de 100.000 lei de la cap 54.20.01.30 (fond de rezerva) si
virarea sumei la cap. 51.20.01.30 ( buneri si servicii)
Art. 3. Bugetul rectificat se prezinta astfel:
Venituri – 18.765.800 lei
Cheltuieli – 18.765.800 lei
Art. 4. Secretarul si contabilul primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 20
Din 28.06.2020

privind alegerea viceprimarului Comunei Ganeasa

Consiliul Local al comunei Ganeasa;
Tinand cont de Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Buftea in
Dosarul nr.26929/94/2020, privind validarea mandatelor de consilieri locali din
cadrul Consiliului Local al comunei Ganeasa,judetul Ilfov;
Văzând Ordinului Prefectului nr. 558 din 27.10.2020 privind constatarea ca
legal constituit a Consiliului Local al comunei Ganesa,judetul Ilfov;
Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor
in functie ,materializat printr-un proces- verbal;
In temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art.
196,alin.1,lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Ganeasa,judetul Ilfgov,domnul
consilier local BURCEA MARIAN, din partea Partidului National Liberal;
Art. 2. Domnul BURCEA MARIAN va exercita calitatea de înlocuitor de
drept al Primarului comunei Ganeasa;
Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;
Art.4. Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul isi pastreaza statutul de
consilier local,fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de
contencios administrative in conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si
completarile ulterioare;

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin
grija secretarului general al comunei in termenul legal,Primarului comunei
Ganeasa,Instituţia Prefectului Judeţul Ilfov, Domnului Burcea Marian si se publică pe
site-ul entitatii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Petre Iordan
Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) si alin (3) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.139,alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Nr 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.

Se alege domnul BURCEA MARIAN. în funcţia de viceprimar al comunei

Ganeasa..
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Petre Iordan

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 21
Din 10.12.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate

Consiliul Local al comunei Ganeasa;
In conformitate cu prevederile Art.124 si Art. 125 din OUG 57/2019 privind
Codul Admnistrativ , cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Art. 139 alin. (1) si Art. 166 , alin. (4) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Articol unic . - Se organizeaza un numar de 3 comisii de specialitate pe
domenii de activitate , conform anexei care face parte integranta din prezenta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

ANEXA LA
HOTARAREA Nr. 21/10.12.2020

1.COMISIA NR. 1 – pentru programe de dezvoltare economico-sociala ,
buget-finante , administrarea domeniului public si privat al comunei ,
agricultura , gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert.
1.– BURCEA MARIAN – presedinte
2.– PREDA COSTINEL – secretar
3.– PETRE IORDAN – membru
4.– ZOICAREANU GIGEL – membru
5.– BRINZEI IOAN – membru
2.COMISIA NR. 2 – pentru invatamant , sanatate , cultura , protectia sociala ,
activitati sportive , agrement si turism.
1.– ROSU FLORIN – presedinte
2.– DUMITRU DORU – secretar
3.– CALDARARU IONITA – membru
4.– VASILE NELU – membru
5.– UNGUREANU GABRIEL – membru
3.COMISIA NR. 3 – pentru administratie publica locala , juridica , apararea
ordinii si linistii publice , a drepturilor cetatenilor.
1.– MILITARU MIRCEA – presedinte
2.– DRUICA NICOLAE – secretar
3.– ISPILANTE IONEL – membru
4.– MODOI CRACIUN – membru
5.– NICULAIE CLAUDIU RAZVAN - membru
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HOTARAREA Nr 22
Din 10.12.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului de urgenta
cu aprobarea Consiliului Local
Consiliul local al comunei Ganeasa
Avand in vedere:
• Referatul Nr. 5766/09.12.2020 al compartimentului de asistenta sociala;
•

Avand in vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 6, alin. 2,4,7 si 8 a H.G.R.nr50/2011 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat,

În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) si alin (3), lit. f), respectiv art. 196 alin. (1), lit. a
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cuantumul ajutorului financiar de urgenta de pana la 2000 lei, in limita
creditelor bugetare aprobate conform art.28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41, 42 si 43 din H.G.R. 50/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat.
Art.2. 1. Pot beneficia de ajutor de urgenta familiile sau persoanele singure aflate in cel putin
una din urmatoarele situatii deosebite, altele decat cele datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor, cum ar fi:
a) persoanelor care sufera de boli dovedite cu acte medicale de specialitate, ce necesita
interventii chirurgicale, tratament medical de specialitate, procurarea unor
dispozitive speciale.
b) Sprijinirea persoanelor fara venituri in vederea punerii in legalitate pe linie de
evidenta a populatiei si stare civila,
c) Decesul persoanelor din familiile cu venituri reduse, care nu sunt cuprinsi in
sistemul de asigurari si nu pot beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor
institutii.

d) Situatia tinerilor si a copiilor proveniti din centre rezidentiale sau ai caror parinti au
decedat ori au un singur parine care nu are posibilitati.
e) Alte cazuri ce se pot produce datorate evenimentelor neprevazute.
2.Solicitantii ajutoarelor de urgenta au obligatia sa depuna la sediul Primariei Ganeasa
urmatoarele documente:
➢ Cerere tip,
➢ Copie act identitate solicitant,
➢ Copii acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieste solicitantul,
➢ Adeverinta venituri administratia financiara, cupoane pensii din luna anterioara depunerii
cererii, adeverinta de salarizare privind veniturile nete realizate de catre solicitant si
membrii familiei eliberate in luna depunerii cererii, adeverinta din care sa reiasa statutul de
elev sau student si daca beneficiaza de bursa, cupoane alocatii
➢ Acte medicale care dovedesc diagnosticul, eliberate de medicul specialist precum si retete si
tratamente prescrise de medicul specialist,nu mai vechi de 6 luni de la data depunerii cererii
➢ Alte documente justificative care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de
urgenta.
3.Stabilirea cuantumului ajutorului de urgenta in limita fondurilor existente,solicitantii
putand beneficia o singura data intr-un an financiar de aceste drepturi.
4.Nu pot beneficia de ajutoarele de urgenta persoanele care au in proprietate bunuri imobile,
cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, mai mult de 2 hectare de teren
extravilan sau intravilan si bunuri mobile, mijloace de transport (autoturisme, autocamioane,
autoutilitare, microbuze, autobuze, tractoare, combina), obiecte de arta, bijuterii, depozite
bancare cu valoare de peste 3000 lei.
Art. 3. Dosarele privind acordarea ajutoarelor de urgenta se vor acorda numai cu aprobarea
Consiliului Local , in urma analizei actelor doveditoare,exceptand cazurile de deces.
Art. 5. Primarul si contabilul Primariei Ganeasa vor duce la indeplinire prevederile
prezentei Hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 23
Din 10.12.2020

privind stabilirea planului de actiuni ce vor fi realizate cu
beneficiarii de ajutor social conform VMG

Consiliul local al comunei Ganeasa
Avand in vedere:
• Referatul Nr. 5765/09.12.2020 al compartimentului de asistenta sociala;
•

Avand in vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 6, alin. 2,4,7 si 8 a H.G.R.nr50/2011 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat,

În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) si alin (3), lit. f), respectiv art. 196 alin. (1), lit. a
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. a) Pentru sumele acordate ca ajutor social , conform prevederilor prezentri legi , una
dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social are obligatia de a
presta lunar , la solicitarea Primarului , actiuni sau lucrari de interes local , fara a se putea depasi ,
regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de Securitate si igiena a muncii.
b) Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiaza familia sau persoana singura , cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim
brut pe tara , raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
c) Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local ,
sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica securitatii
muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local.
d) Primarul are obligatia sa afiseze lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social
precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local.

Art. 2. In vederea aplicarii prevederilor Art. 1 , primarii au urmatoarele obligatii :
- Sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
de munca
- Sa tina evidenta orelor de munca intr-un registru
- Sa asigure instructajul privind normele de tehica a securitatii muncii
- Sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau lucrari de interes local , lista cu beneficiarii
de ajutor social , precum si persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca
- Sa transmita agentiilor teritoriale documentele prevazute , in luna urmatoare a aprobarii
acestora
Art. 3. Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin Hotarare a
Consiliului Local si poate fi reactualizat pe tot parcursul anului.
Art. 5. Primarul si contabilul Primariei Ganeasa vor duce la indeplinire prevederile
prezentei Hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 24
Din 10.12.2020

Privind taxele si impozitele locale aplicabile in anul 2021

Consiliul local al comunei Ganeasa, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului;
Raportul biroului financiar contabil privind impozitele si taxele locale;
Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local
In baza prevederilor titlurilor IX si X, ale art.495, lit f din Legea Nr 217/2015 – Codul
Fiscal al Romaniei.

In temeiului art. 129, alin (4), lit. d), 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin
(1), lit a) din Ordonanta de Urgenta Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si
alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2021 prevazute in Anexa 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Pentru plata cu anticipatie a impozitelor de catre contribuabili pana la data de
31 martie 2020, se acorda o bonficatie de 10% din valoarea impozitului.
Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de executiv prin
compartimentul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 25
Din 10.12.2020

Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
Referatul biroului financiar - contabil cu privire la rectificarea bugetului local pe
trimestrul IV;
Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii si comert;
Hotararea nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele unitati/subdiviziuni
administrativ-teritoriale , anexata prezentei ,
In temeiului art. 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta
Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba alocarea unei sume de 392.000 , pentru plata drepturilor asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap
grav , din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul
2020 conform Hotararii nr. 1044/2020.
Art. 2. Bugetul rectificat se prezinta astfel:
Venituri – 18.765.800 lei
Cheltuieli – 18.765.800 lei

Art. 3. Secretarul si contabilul primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 26
Din 10.12.2020

privind aprobarea
structurii retelei scolare pentru anul 2020 – 2021

Consiliul Local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare pentru anul
2020 – 2021.
- Decizia Nr 762/20.11.2019 a Inspectoratului judetean Ilfov
- Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) si alin (3), lit. f), respectiv art. 196
alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba structura retelei scolare a comunei Ganeasa, judetul Ilfov,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Primarul si Viceprimarul comunei Ganeasa vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 27
Din 10
21.12.2020

Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2020

Consiliul local al comunei Ganeasa, judetul Ilfov,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Ganeasa
Referatul biroului financiar - contabil cu privire la rectificarea bugetului local pe
trimestrul IV;
Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii si comert;
Hotararea nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele unitati/subdiviziuni
administrativ-teritoriale , anexata prezentei ,
In temeiului art. 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta
Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba alocarea unei sume de 750.000 , pentru echilibrarea Bugetului Local, din
fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020
conform Hotararii nr. 1100/2020.
Art. 2. Bugetul rectificat se prezinta astfel:
Venituri – 18.765.800 lei
Cheltuieli – 18.765.800 lei

Art. 3. Secretarul si contabilul primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Aviz Favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri
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HOTARAREA Nr 28
Din 19.01.2021

Privind Serviciile de colectare deseuri menajere in anul 2021

Consiliul local al comunei Ganeasa, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului;
Contractul de servicii colectare deseuri menajere nr. 512/29.01.2020 , completat cu
actul aditional nr 1 din 02.11.2020 inregistrat la Primaria Ganeasa cu nr. 5182/02/11/2020
Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local
In baza prevederilor titlurilor IX si X, ale art.495, lit f din Legea Nr 217/2015 – Codul
Fiscal al Romaniei.

In temeiului art. 129, alin (4), lit. d), 139, alin (12), coroborat cu art 196, alin
(1), lit a) din Ordonanta de Urgenta Nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:
Art. 1 Se prelungeste de la 01.01.2021 contractul incheiat intre Primaria Ganeasa si
SC Supercom SA, privind colectarea deseurilor menajere .

Art. 2. Prezentul contract si produce efectele incepand cu data de 01.01.2021 , pentru
o perioada de 6 luni si va avea ca aceleasi obligatii contractuale reciproce ca si contractul nr.
512 din 29.01.2020 ,completat cu act aditional nr.1 din 02.11.2020.
Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de executiv prin
compartimentul de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Aviz favorabil
SECRETAR GENERAL
Lupu Vasile
ADOPTAT CU:
___________ voturi pentru
___________ voturi contra
___________ abtineri

