ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin
implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competivităţii
Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi
public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute
în cadrul Acordului de parteneriat”
Nr.16/26.04.2013

Primarul Comunei Colelia ,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.892 din 26.04.2013 al Primarului comunei
Colelia,
Examinând:
-Referatul nr. 891 din 25.04.2013;
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, - „Axa prioritară 3-TIC
pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”
- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. 3472/12.07.2007;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare conform prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă;
- prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului
Finanţelor Publice pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte
finanţate din instrumente structurale;

- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Propun Consiliului Local urmatorul:
PROIECT DE HOTĂRĂRE
Art.1 Se aprobă participarea comuneiColelia, în calitate de Partener,
la implementarea proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei
soluţii e-guvernare performante”, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007-2013, Axa prioritară 3TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel
3 alături de Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de Lider.
Art.2 Se aprobă valoarea cheltuielilor totale ale proiectului, aferent
comunei Colelia in valoare 222,667.73 lei, inclusiv TVA, din care
175,979.34 lei, exclusiv TVA lei reprezinta cheltuieli eligibile
nerambursabile.
Art.3 Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile aferente comunei
Colelia în cadrul proiectului în valoare de 222,667.73 lei, iar cofinanţarea
de 2% aferentă este de 4,453.35 lei si va fi suportată de către Consiliul
Judeţean Ialomiţa
Art. 4 Se împuterniceşte primarul comunei
Colelia să semneze
Acordul de parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa şi toate documentele
din cadrul programului menţionat la art.1.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin
afişare la sediul Primăriei comunei colelia.
Art. 6 .Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul prevazut de
lege domnului Primar al comunei Colelia si Prefectului Judetului Ialomita.

26.04.2013

INITIATOR,
PRIMAR

Ing. Nita Nichita
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin
implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competivităţii
Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi
public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute
în cadrul Acordului de parteneriat”

Consiliul Local al Comunei Colelia ,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.892 din 26.04.2013 al Primarului comunei
Colelia,
Examinând:
-Referatul nr. 891 din 25.04.2013;
- raportul comun al Comisiilor de specialitate nr.951/09.05.2013 ,
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, - „Axa prioritară 3-TIC
pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”
- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. 3472/12.07.2007;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare conform prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă;

- prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului
Finanţelor Publice pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte
finanţate din instrumente structurale;
- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă participarea comuneiColelia, în calitate de Partener,
la implementarea proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei
soluţii e-guvernare performante”, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007-2013, Axa prioritară 3TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel
3 alături de Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de Lider.
Art.2 Se aprobă valoarea cheltuielilor totale ale proiectului, aferent
comunei Colelia in valoare 222,667.73 lei, inclusiv TVA, din care
175,979.34 lei, exclusiv TVA lei reprezinta cheltuieli eligibile
nerambursabile.
Art.3 Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile aferente comunei
Colelia în cadrul proiectului în valoare de 222,667.73 lei, iar cofinanţarea
de 2% aferentă este de 4,453.35 lei si va fi suportată de către Consiliul
Judeţean Ialomiţa
Art. 4 Se împuterniceşte primarul comunei
Colelia să semneze
Acordul de parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa şi toate documentele
din cadrul programului menţionat la art.1.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin
afişare la sediul Primăriei comunei colelia.
Art. 6 .Prezenta hotarare va fi comunicata, in termenul prevazut de
lege, domnului Primar al comunei Colelia si Prefectului Judetului Ialomita.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Musat Ionela

Nr. 17
Adoptata la Colelia
Astazi , 20 mai 2013

Contrasemnează,
Secretarul Comunei
Pencu Gina

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA
COMUNA COLELIA

HOTĂRÂREA
nr. 19 din 20 mai 2013
privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne
pentru anul 2013 si a Listei de investitii cu finantare din bugetul imprumuturilor
interne
Consiliul local al comunei Colelia,județul Ialomița
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45
alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1)
lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative,
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
Avand in vedere prevederile Ordinului nr.161/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art.2-5 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum
şi modificarea unor acte normative,
In temeiul prevederilor Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul
2013
In baza HCL nr. nr. 9 din 21 martie 2013 privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de maximum 139 312 lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013
privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

Avand in vedere Hotararea nr.3024, adoptata de Comisia de Autorizare a
Imprumuturilor Locale, in data de 8 mai 2013

luând act de:
- expunerea de motive nr. 998/20.05.2013 a primarului Comunei
Colelia, în calitatea sa de iniţiator, ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 997/20.05.2013;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pentru anul 2013 conform
anexei 1, parte integranta din prezenta hotărare.
Art. 2. – Se aprobă Lista de investiții cu finanțare din bugetul împrumuturilor
interne conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărare.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul Comunei Colelia și compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului
judeţului Ialomiţa şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul
primăriei Comunei Colelia, precum şi pe pagina de internet
wwwcolelia.judetulialomita.ro.
Preşedintele de şedinţă,
Mușat Ionela

Contrasemnează,
Secretar

comunei
Pencu Gina

al

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA
COMUNA COLELIA

PROIECT DE HOTĂRÂREA
nr. 18 din 20 mai 2013
privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne
pentru anul 2013 si a Listei de investitii cu finantare din bugetul imprumuturilor
interne
Primarul comunei Colelia,județul Ialomița
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45
alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1)
lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative,
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
Avand in vedere prevederile Ordinului nr.161/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art.2-5 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum
şi modificarea unor acte normative,
In temeiul prevederilor Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul
2013
In baza HCL nr. nr. 9 din 21 martie 2013 privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de maximum 139 312 lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013
privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;
Avand in vedere Hotararea nr.3024, adoptata de Comisia de
Autorizare a Imprumuturilor Locale, in data de 8 mai 2013
luând act de:
- expunerea de motive nr. 998/20.05.2013 a primarului Comunei
Colelia, în calitatea sa de iniţiator, ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 997/20.05.2013;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare;
Propun Consiliului Local urmatorul:

PROIECT DE HOTARARE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pentru anul 2013 conform
anexei 1, parte integranta din prezenta hotărare.
Art. 2. – Se aprobă Lista de investiții cu finanțare din bugetul împrumuturilor
interne conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărare.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul Comunei Colelia și compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului
judeţului Ialomiţa şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul
primăriei Comunei Colelia, precum şi pe pagina de internet
wwwcolelia.judetulialomita.ro.

20.05.2013

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Nita Nichita

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA
P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare
la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,
de la Scoala Gimnaziala Colelia
Nr.17/30.04.2013
Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita .
Avand in vedere :
- prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
- prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
- prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor masuri financiare in domeniul financiar;
- prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.1 ,alin.1 ,litera „a” si „b” din OUG nr. 19/16.05.2012
privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
Examinand :
- expunerea de motive a primarului nr. 914/30.04.2013;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 913/30.04. 2013;
- procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie
al Şcolii Gimnaziale in data de 30.04.2013;
In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi
art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,
Propun Consiliului Local urmatorul:
PROIECT DE HOTARARE:
Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 1450,00 lei reprezentând
cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala

Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul
de muncă şi retur, in lunile martie si aprilie
2013, reprezentând
contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun ,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

30.04.2013

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Nita Nichita

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA
HOTARARE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare
la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,
de la Scoala Gimnaziala Colelia
Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita .
Avand in vedere :
- prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
- prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
- prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor masuri financiare in domeniul financiar;
- prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.1 ,alin.1 ,litera „a” si „b” din OUG nr. 19/16.05.2012
privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
Examinand :
- expunerea de motive a primarului nr. 914/30.04.2013;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 913/30.04. 2013;
- procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie
al Şcolii Gimnaziale Colelia in data de 30.04.2013;
- avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind
aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca,
pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII Colelia;
- raportul comisiei de specialitate nr. 950/09.05.2013;
In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi
art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 1450,00 lei reprezentând
cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala
Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul

de muncă şi retur, in lunile martie si aprilie
2013, reprezentând
contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun ,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Musat Ionela
Contrasemneaza,
Secretar
comuna
Pencu
Gina
Nr.18
Adoptata la Colelia
Astazi ,20 mai 2013

