ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.39 din 18 iulie 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al Comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.35
alin.1, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Alegerea domnului consilier Ovidiu BELCEA preşedinte de şedinţă.
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se
comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3
şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

AIDĂŞ
R.39
DATA 18.07.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.40 din 18 iulie 2013 privind aprobarea contractării de servicii de contabilitate de specialitate
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând prevederile art.21 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9), art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă contractarea serviciilor de contabilitate de specialitate în vederea ducerii la
îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Caraş-Severin.
Art.2. – Se mandatează primarul comunei Naidăş să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii
şi după aprobarea sumei în şedinţa Consiliului Local al comunei Naidăş, cu persoane autorizate,
contractul de serviciilii de contabilitate de specialitate.
Art.3. – Valoarea contractului va fi negociată în funcţie de resursele bugetare şi patrimoniale
ale comunei Naidăş.
Art.4. – Ulterior încheierii contractului prevăzut la art.1 Primarul comunei Naidăş va informa
consiliul local cu privire la contractul încheiat şi valoarea negociată şi acceptată.
Art.5 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.40
DATA 18.07.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.41 din 18 iulie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăş
pe anul 2013
Consiliul Local al comunei Naoidas intrunit în şedinţă ordinară
Vazand expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Avand in vedere prevederile art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale, publicată în M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu
modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) lit."a" şi art.45, alin.(1), art.115 , alin.(l) lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARĂŞTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- capitolul.37.02.01- Donaţii şi sponsorizări se majorează, pe trim.III, cu suma totală
de 5,00 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli:
-capitolul 67.02.20 –Cultura recreere si religie –Bunuri si servicii –se majorează în
trim.II, cu suma totală de 5,00 mii lei.
Art.3 – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.41
DATA 18.07.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului
comunei Naidăş, ca urmare a reorganizării dispuse prin O.U.G. nr.77/2013
Văzând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, din subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
- Adresa Agenţiei Funcţionarilor Publici, nr.27779/2013;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Naidăş, prevăzute în anexele 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Naidăş.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
la:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Naidăş
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
AIDĂŞ
R.42
DATA 29.08.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA
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1
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1
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CONSILIUL LOCAL

IIŢIATOR,
PRIMAR
Tiberiu VICU

SECRETAR

Compartiment
impozite şi taxe 1

Contabilitate 1

Compartiment
administrativ 6

PRIMAR

Compartiment
cultură 1

AEXĂ
LA HOTĂRÂREA R.42 din 29.08.2013

ORGAIGRAMA
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI NAIDĂŞ

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COSILIUL LOCAL AL COMUEI AIDĂŞ

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.43 din 29 august 2013 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare domnului RANGA IOAN
– persoană cu handicap
Având în vedere prevederile art.42 alin.(7) şi art.43 alin.(1)-(3) Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
Mai având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi (5), art.2, art.4 alin.(3), art.6 alin.(2), art.7 şi
art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice coroborate cu prevederile Ordinului nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
Văzând faptul că d-l Ranga Ioan, născut la data de 30.08.1941 este încadrat în gradul de
handicap grav, conform certificatului de încadrare a adultului într-un grad de handicap
nr.2563/26.07.2013;
Având în vedere Acordul nr.22.491 / 21.08.2013 cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare
în conformitate cu prevederile art.42 alin.4-6 din Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
Având în vedere şi cererea făcută de către domnul RANGA IOAN – prin care solicită
aprobarea indemnizaţiei precum şi ancheta socială întocmită de către domnul Craia Ion – Cristian –
asistent social;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare domnului RANGA IOAN, cu domiciliul
stabil în comuna Naidăş, nr.78 , judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se acordă începând cu luna
septembrie, anul 2013.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre.
AIDĂŞ
R.43
DATA 29.08.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.44 din 27 septembrie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe
anul 2013
Consiliul Local al comunei Naoidas intrunit in sedinta ordinară
Vazand expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere Decizia nr.2166/2013 a şefului administratiei judetene a finanţelor publice
Caras-Severin.
Având în vedere prevederile art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale, publicată în M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu modificările
şi completările ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) . lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- se diminueaza capitolul 11.02.02 –Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
finanţarea cheltuielilor la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma totală de
25,00 mii lei şi anume în trim.III cu suma de 25,00 mii lei.
- se majorează capitolul 70.02. –impozite şi taxe pe proprietate se majorează cu suma totală
de 13,00 mii lei şi anume în trim.III cu suma de 13 ,00 mii lei.
- se majorează capitolul 33.02.50 –alte venituri din prestări de servicii cu suma totală de
25,00 mii lei şi anume în trim.III cu suma de 25,00 mii lei.
- se majorează capitolul.37.02.01- Donaţii si sponsorizări se majorează cu suma totală de
7,00 mii lei după cum urmează pe trim.III cu suma de 7,00 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 51.02.10 –Autorităţi publice şi acţiuni externe–cheltuieli de personalul se majorează
cu suma de 25,00 mii lei şi anume în trim.III .
-capitolul 51.02.20 –Autoritati publice şi acţiuni externe – cheltuieli cu bunuri şi servicii se
majorează cu suma totală de 20,00 mii lei si anume în trim.III .
-capitolul 65.02.10 – Învăţământ –cheltuieli de personalul –se diminuează cu suma totală de
25,00 mii lei şi anume în trim III.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică, se va face publică: prin afisare pe sitte-ul Primăriei
comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII şi ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţiei Prefectului -Judeţului Caras –Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.44
Ovidiu BELCEA
DATA 27.09.2013

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.45 din 27 septembrie 2013 privind aprobarea Contractului de Management pentru Şcoala
Gimnazială „Vasile Versavia” Naidăş

Având în vedere proiectul de hotărâre propus de către iniţiatorul acestuia: Primarul
comunei Naidăş
Analizând expunerea de motive a primarului, prin care se propune spre aprobare
hotararea privind aprobarea Contractului de Management pentru Şcoala Gimnazială „Vasile
Versavia” Naidăş

In conformitate cu prevederile articolului 36, art.45 alin.2 lit.f art.115 , alin.(l) . lit.'b"
din Legea nr.215/2001 legea administratiei publice locale , republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTARASTE:
Art.1. – Se aprobă contractul de management pentru Şcoala Gimnazială “Vasile
Versavia” Naidăş, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se imputerniceste primarul localităţii să semneze contractul de management cu
doamna Baloşin Simona.
Art.3. – Se aprobă Modelul de Curriculum Vitae conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. – Se aprobă Evaluarea Curriculum Vitae conform anexei nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. – Se aprobă Fişa Postului de director conform anexei nr.4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:

-

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
Şcoala Gimnazială „Vasile Versavia” Naidăş.

AIDĂŞ
R.45
DATA 27.09.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARA-SEVERIN
COMUNA NAIDĂ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.45 din 27.09.2013

COTRACT DE MAAGEMET EDUCAŢIOAL
I. PĂRŢILE COTRACTATE:
1. Domnul VINCU TIBERIU în calitate de PRIMAR al localităţii Naidăş, judeţul CaraşSeverin, şi
2. Doamna BALOŞIN SIMONA CNP 2810517115189, domiciliată în localitatea Naidăş,
nr.503, judeţul Caraş-Severin, cetăţean român, având actul de identitate seria KS nr.232086 eliberat de
S.P.C.L.E.P. Oraviţa, în calitate de DIRECTOR la Şcoala Gimnazială „Vasile Versavia” Naidăş cu
sediul în comuna Naidăş, nr.2-4, judeţul Caraş-Severin, tel.0255/5764, numită în funcţie prin decizia
nr.509 din 16.08.2013.
II. OBIECTUL COTRACTULUI
Consiliul Local al comunei Naidăş, prin primar, încredinţează directorului conducerea,
îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile
de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan
naţional şi local.
III. DURATA COTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 1 an, începând cu data de 01.09.2013
şi până la data de 31 august 2014.
IV. ATRIBUŢIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DIRECTORULUI
A. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului.
B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
- Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale;
- actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
- dispoziţiile emise de Inspectorul Şcolar General.
C. Alte drepturi şi obligaţii contractuale :
1. Aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar judeţean Caraş-Severin la
nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul
educaţiei.
2. Participă la programele de formare / perfecţionare în domeniul managementului educaţional.
3.Are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar
judeţean în toate problemele de legislaţie precum şi în cazul unor litigii în care este implicată
unitatea de învăţământ.

4. Beneficiază de o indemnizaţie de conducere, ce se revizuieşte anual, între limitele minime şi
maxime prevăzute de lege, în funcţie de performanţele manageriale evidenţiate prin evaluare
obiectivă.
5. Asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.
6. Încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ.
7. Decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele
legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în
străinătate.
8. Răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din unitatea de învăţământ.
9. Prezintă semestrial şi anual consiliului de administraţie rapoarte privind starea şi calitatea
învăţământului şi stadiul implementării politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ.
10. Răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ.
11. Îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului.
12. În perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRIMARULUI
1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea
învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de
reglementările legale.
2. Să asigure directorului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul
contract.
VI. LOIALITATE ŞI COFIDEŢIALITATE
Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de
management educaţional, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra
datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de
minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
Directorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului în domeniul educaţiei.
VII. RĂSPUDEREA PĂRŢILOR
1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract,
părţile răspund potrivit legii.
2. Directorul răspunde disciplinar şi / sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al
său contrar intereselor învăţământului sau acte de gestiune defectuoasă.
3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea
contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi
sesizate organele competente.

VIII. MODIFICAREA COTRACTULUI
Contractul de management educaţional se suspendă de drept în cazul în care împotriva
directorului a fost formulată plângere penală de către organul ierarhic superior sau de către primar pe
raza căruia se află unitatea sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia
deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În cazul reglementărilor legale
intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul
numai corespunzător acestora.
IX. ÎCETAREA COTRACTULUI
Prezentul contract încetează:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
2. În cazul în care, în urma evaluării efectuate la sfârşitul perioadei de probă, activitatea
directorului/directorului adjunct nu corespunde din punct de vedere managerial.
3. Pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei
fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziţiilor art. 280, alin. (2) lit. e şi f din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau
penală.
4. Dacă, pe perioada mandatului, directorul/director adjunct a obţinut în urma evaluării anuale
sau în urma inspecţiei speciale efectuate de inspectoratul şcolar judeţean Caraş-Severin ori de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului calificativul NESATISFĂCĂTOR.
5. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al
corpului naţional de experţi în management educaţional.
6. Prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de
conducere.
7. Prin acordul părţilor.
8. La îndeplinirea condiţiilor de pensionare.
9. Prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului.
10. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau a restructurării reţelei şcolare.
X. LITIGII
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract,
nerezolvate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.
XII. DISPOZIŢII FIALE
1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011 şi ale altor acte normative specifice.
2. Fişa postului şi fişa de evaluare, elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, sunt anexe ale prezentului contract.
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARA-SEVERIN
COMUNA NAIDĂ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.45 din 27.09.2013

Model de Curriculum Vitae
Model de Curriculum Vitae European

< numele aplicantului >
Curriculum vitae

* Notă: Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu
propriul nume)
** Notă: Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile
cerute
IFORMAŢII PERSOALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIEŢĂ PROFESIOALĂ
* Perioada (de la - până la)

* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
* Perioada (de la - până la)

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
APTITUDII ŞI COMPETEŢE PERSOALE
dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă
Limba maternă

(Nume, prenume)
(numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)

(ziua, luna, anul)
(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă
profesională pertinentă, începând cu cea mai
recentă dintre acestea)

(Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi
program de formare profesională urmate,
începând cu cea mai recentă)

Limbi străine cunoscute
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe artistice
Muzică, desen, pictură, literatură etc.
Aptitudini şi competenţe sociale
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de
echipă este esenţială, (de exemplu cultură, sport, etc.)
Aptitudini şi competenţe organizatorice
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii
culturale sau sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente,
maşini etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior
IFORMAŢII SUPLIMETARE

AEXE

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul:
excelent, bine, satisfăcător)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul
în care le-aţi dobândit)
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul
în care le-aţi dobândit)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce
context le-aţi dobândit)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce
context le-aţi dobândit)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce
context le-aţi dobândit)
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost
menţionate, de exemplu persoane de contact,
referinţe, etc.)
(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă
este cazul).
COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARA-SEVERIN
27.09.2013 COMUNA NAIDĂ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la Hotărârea nr.45 din

EVALUARE CURRICULUM VITAE

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Punctaj
maxim
director
3,5

Punctaj
maxim
dir. adj.
3,5

Studii

0,5

0,5

Studii superioare de lungă durată

0,5

0,5

A) în specialitate

1

1,5

Doctorat

0,5

0,5

Nr. CRITERII
crt.
1.

Perfecţionare

Cursuri

postuniversitare/

Masterat/A

doua

facultate,

studii 0,25

0,75

Gradul I

0,25

0,25

B) în management educaţional şi finanţare

2

1,5

Doctorat/ Cursuri postuniversitare/ Masterat/cursuri de formare în

1

1

Stagii de management în străinătate avizate MECTS

1

0,5

EXPERIEŢĂ PROFESIOALĂ

4

4

A) activităţi şi apartenenţă profesională

2

2

postuniversitare de
conversie profesională

management educaţional acreditate/avizate de MECTS

2.

Membru în comisii de lucru ale inspectoratului şcolar / 0,5

0,5

MECTS/comisii de dialog social
Metodist / responsabil cerc pedagogic / consilier educativ
Evaluarea rezultatelor ultimilor 3 ani1

1,5

1,5

B) aptitudini şi competenţe organizatorice

2

2

Proiecte de integrare europeană / internaţionale / naţionale

1

1

1

1

2

Inspector/ director/ director adjunct

Membru în consiliul de administraţie /responsabil comisie

1

0,50 pentru calificativul „foarte bine”
În cazul în care contractul managerial a încetat înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, din motive imputabile
persoanei, experienţa în activitatea de conducere, îndrumare şi control, nu se mai punctează

2

metodică/lider sindical
3.

ALTE APTITUDII ŞI COMPETEŢE PERSOALE

2,5

Lucrări publicate3 (cărţi/ studii/ articole) de pedagogice / de 0,75

2,5
1

specialitate
Lucrări

publicate4

(cărţi/

studii/

articole)

de

management 1

0,75

educaţional
Proiecte interinstituţionale/ comunitare/ alte proiecte ( la nivel 0,75

0,75

local/judeţean)
TOTAL

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

3
4

Punctajul maxim se acordă numai pentru publicarea de cărţi
Punctajul maxim se acordă numai pentru publicarea de cărţi

10

10

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARA-SEVERIN
27.09.2013 COMUNA NAIDĂ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la Hotărârea nr.45 din

FIŞA POSTULUI-DIRECTOR
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011 şi a Contractului de Management
Educaţional, se prezintă:
1. DATE PERSOALE:
1. NUMELE ŞI PRENUMELE
2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
3. LOCALITATEA
4. STUDII
5. SPECIALITATEA
6. VECHIME
7. GRAD DIDACTIC
8. NUMIRE NR.
9. FELUL NUMIRII
10. DATA NUMIRII ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR
2. POZIŢIA:
* RELAŢII DE SUBORDONARE:
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL: __________________________________
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT:_________________________
* RELAŢII DE COLABORARE:
PRIMARUL LOCALITĂŢII NAIDĂŞ
3. SARCII DE SERVICIU:
CAPITOLUL I
ATRIBUŢII GENERALE
1) Exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de
lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte
reglementări legale.
2) Reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele
competenţelor prevăzute de lege
3) Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale,
încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare
continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ

4) Coordonează direct compartimentul financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă
sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară
5) Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de
învăţământ, colaborează cu personalul medical
6) Aprobă vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la activităţi didactice, la activităţi extraşcolare,
efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra
unităţilor de învăţământ
7) Prezintă rapoarte semestriale şi anuale privind procesul instructiv-educativ
8) Răspunde de asigurarea condiţiilor pentru optimizarea calităţii învăţării.
CAPITOLUL II
ATRIBUŢII SPECIFICE
1) Elaborează planul de dezvoltare instituţională şi emite decizii/note de serviciu care vizează
realizarea obiectivelor politicii educaţionale.
2) Monitorizează cuprinderea elevilor în formele de educaţie stabilite prin lege, respectând prevederile
din documentele curriculare oficiale şi a celor auxiliare
3) Asigură, împreună cu Consiliul de administraţie, realizarea bazei didactico-materiale pentru
desfăşurarea activităţilor instructiv educative şi a celor extracurriculare
4) Avizează schemele orare, planificarea şi proiectarea didactică
5) Solicită Consiliului profesoral propuneri privind CDŞ, care sunt aprobate de Consiliul de
administraţie
6) Achiziţionează manualele selectate din catalogul MECTS
7) Asigură desfăşurarea activităţi de stagiatură prin mentori. Monitorizează impactul formării continue
a cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice a rezultatelor activităţii metodico-ştiinţifice şi a
mentoratului cadrelor debutante sau nou venite în unitatea de învăţământ asupra calităţii activităţilor de
predare învăţare şi educaţionale
8) Propune participarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, reprezentanţi în Consiliul de
administraţie, la stagii de formare relevante în raport cu responsabilităţile pe care le au
9) Răspunde de recrutarea, selectarea şi angajarea personalului din unitate. Încheie contracte
individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi
contractului de muncă aplicabil. Încetează raporturile de muncă.
10) Este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
11) Este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat
împreună cu Consiliul de administraţie

12) Îşi asumă, alături de Consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii
de învăţământ pe care o conduce. Creează condiţii pentru dezvoltarea elevilor în funcţie de
particularităţile lor individuale-grupe de excelenţă, participarea la concursuri şi olimpiade şcolare,
acţiuni de sprijin şi recuperare
13) Propune spre aprobare Consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ;
14) Propune spre aprobare Consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
15) Răspunde de evaluarea periodică, formarea continuă şi motivarea personalului din unitatea de
învăţământ;
16) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Consiliul de administraţie, conform legii;
17) Prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o conduce.
Raportul este prezentat în faţa Consiliului părinţilor şi este adus la cunoştinţa autorităţilor
administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean Caraş-Severin;
18) Monitorizează şi evaluează realizarea consilierii şi orientării vocaţionale a elevilor şi inserţia
profesională a absolvenţilor
19) Coordonează transmiterea inspectoratului şcolar a datelor statistice pentru sistemul naţional de
indicatori privind educaţia
20) Propune sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în
baza prevederilor legale în vigoare;
21) Propune sancţiunile prevăzute lege şi de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârşite
de elevi.
22) Răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, a
situaţiilor de urgenţă şi normele de igienă în unitatea de învăţământ.
23) Asigură evaluarea elevilor, conform metodologiilor stabilite de MECTS
24) Aprobă bursele şi celelalte forme de sprijin conform legii
25) Lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ / alţi parteneri. Promovează şi asigură
condiţiile de mediatizare a şcolii în comunitate.
26) Numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de
R.E.V.I.S.A.L.;
27) Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de
studii;
28) Răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi
sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină, etc.;
29) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

30) Răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de
plată a drepturilor salariale;
31) Propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul
profesoral
32) Numeşte diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ai comisiilor
metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei
33) Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu
34) În baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru
curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai
comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul Consiliului Profesoral cu privire la programele
de activitate ale acestora
35) Numeşte, dintre membri comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de
învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă
36) Propune Consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din Consiliul de
Administraţie şi solicită Consiliului elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi Consiliului
Local, desemnarea reprezentanţilor lor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ
37) Stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai
colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie
38) Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de
muncă
39) Elaborează, după consultarea şefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe
discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii
40) Asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare
41) Elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă în
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la
nivelul unităţii şcolare
42) Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ.
43) În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la orele de curs, astfel încât
fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru, în conformitate metodologii şi
regulamente aprobate
44) Aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic, atribuţiile acestora sunt precizate în
regulamentul intern al unităţii de învăţământ;
45) Propune graficul desfăşurării tezelor semestriale;

46) Coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru
elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi
internaţionale;
47) Aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sport şi culturalartistice ale elevilor din unitatea de învăţământ:
48) Îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii / regulamente/ legi/ordine aprobate de
M.E.C.T.S.
49) Consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale
personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, de la programul de lucru;
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.46 din 7 octombrie 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al Comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară, în temeiul art.35
alin.1, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Alegerea domnului consilier RAŢĂ IOAN CONSTANTIN preşedinte de
şedinţă.
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se
comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

AIDĂŞ
R.46
DATA 07.10.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.47 din 7 octombrie 2013 privind aprobarea scoaterii la licitaţie a lucrării de scos-apropiat a
cantităţii de 229 mc produse igienă, masă lemnoasă pe picior, din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7,
8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B

Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară,
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie a lucrării de scos-apropiat a
cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A,
11A,12A,13B,77A şi 78B iniţiat de Primarul comunei Naidăş

În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20
alin.2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu
modificările şi completările ulterioare; cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
Văzând prevederile Codului Silvic
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie a lucrării de scos-apropiat, în rampă, a cantităţii
de 229 mc produse igienă, masă lemnoasă pe picior, din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A,
10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B la o valoare maximă de 6.870 lei.
Art.2. - Operatorii care participă la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului în
vederea efectuării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de material lemnos prevăzută la art.1 din
prezenta hotărâre trebuie să facă dovada experienţei şi capabilităţii tehnice şi manageriale, a
bonităţii şi capacităţii financiare şi să prezinte garanţii de participare la licitaţie, în
conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în caietul de sarcini aprobat, iar persoanele fizice
care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.
Art. 3. (1) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului este licitaţie publică.
(2) Data licitaţiei publice este 29 octombrie 2013, orele 1100 la Primăria comunei
Naidăş.
Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei publice, conform Anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Documentaţia de atribuire conform Anexe nr.2 care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind scoaterea la licitaţie a lucrării de scosapropiat, în rampă, a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A,
9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 7. (1) Câştigătorul licitaţiei se va obliga la administrarea şi întreţinerea totală a
partizii, asigurând starea tehnică corespunzătoare exploatării şi utilizării acesteia, în tot timpul

exploatării, fiindu-i interzisă încheiarea unui sub contract cu o altă firmă care să efectueze
lucrările în partida predată spre efectuarea lucrării din contract fără aprobare expresă şi
prealabilă a proprietarului, în caz contrar contractul se reziliază de drept cu plată de daune care
vor fi prevăzute în contract.
Art. 8. Se împuterniceşte Primarul comunei Naidăş cu numirea membrilor Comisiei de
licitaţie, şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice.
Art.9. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş, Tiberiu VINCU.
Art.10 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş
- Ocolul Silvic Moldova-Nouă.
AIDĂŞ
R.47
DATA 07.10.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI

Anexa nr.2

COMUA AIDĂŞ

la hotărârea nr.47/2013

COSILIUL LOCAL

COSILIUL LOCAL AL COMUEI AIDĂŞ, JUDEŢUL CARAS-SEVERI

DOCUMETAŢIA DE ATRIBUIRE
in vederea executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune
aidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B

CUPRIDE:

SECŢIUEA I:

ISTRUCTIUI PETRU OFERTATI SI CRITERII DE
ATRIBUIRE

SECŢIUEA II:

FORMULARE

SECŢIUEA III:

MODELUL DE COTRACT

SECŢIUEA I: ISTRUCTIUI PETRU OFERTATI SI CRITERII DE ATRIBUIRE
I. a. Autoritate contractantă
Denumire: COSILIUL LOCAL AL COMUEI AIDĂŞ, JUD CARAS-SEVERI
Adresa:comuna NAIDĂŞ, judetul CARAS-SEVERIN
Localitate: sat NAIDĂŞ

Cod poştal: [__327280__] Tara: ROMANIA

Cod de identificare fiscală: [3227521_]
Persoana de contact: [_VINCU TIBERIU_]

Telefon: [_07459028884__]

E-mail: [__primar@primarianaidas.ro___]

Fax: [_0255576412__]

Adresa de internet (dacă este cazul) [__www.primarianaidas.ro____]
Alte informatii si / sau clarificari pot fi obtinute: la adresa mai sus mentionata.
Data limita de solicitare si primire a documentatiei de atribuire de catre persoana interesata:
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:

;

.

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:
I. b. Căi de atac
Eventualele contestatii se pot depune la:
• autoritatea contractanta,
• la instanta competenta.
Denumirea autoritatii contractante: COSILIUL
CARAS-SEVERI

LOCAL AL COMUEI AIDĂŞ, JUD

Adresa: comuna NAIDĂŞ
Localitate:sat NAIDĂŞ

Cod postal: [__327280__] Tara: ROMANIA

E-mail: [__secretar@primarianaidas.ro__]

Telefon: [_0747275542__]

Adresa internet : [__www.primarianaidas.ro_]

Fax: [_0255576412_____]

Denumirea instantei competente: TRIBUALUL CARAS-SEVERI
COMERCIALA SI COTECIOS ADMIISTRATIV SI FISCAL

–

SECŢIA

Adresa: Str. Horea nr. 2-4
Localitate: Mun. Resita

Cod poştal: 600266 Tara: ROMANIA

E-mail: ddtesan@just.ro

Telefon: 0255/213304

Adresă internet :[_____________]

Fax: 0255/211554

OTA: Contestatia care se refera la acte ale autoritatii contractante care sunt emise sau au loc
inainte de deschiderea ofertelor poate fi inaintata nu mai tarziu de o zi lucratoare inainte de data
stabilita pentru depunerea ofertelor, cu conditia transmiterii acesteia si prin fax ori prin mijloace
electronice.
Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, modificarea si incetarea
contractului de executare, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit
prevederilor Legii conteciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile ulterioare.

I. OBIECTUL COTRACTULUI
I. 1. Descriere:
I.1.1. Denumire contract si identificare
Exploatare forestieră – toate fazele până la drum auto, pentru un volum de 229mc,
după cum urmează:
Nr
lot

Partida

1
2

0568
0568

3
4
5
6
7
8
9

0568
0568
0568
0549
0549
0549
0549

10

Denumire

0549

Nera
Nera
Nera
Nera
Nera
Piatra Albă
Piatra Albă
Piatra Albă
Piatra Albă
Piatra Albă

38,2
57,2
60,4
48,1
77,5
3,0
4,0
1,0
6,0
2,0

Volum
brut

Felul Taierii

UB/UP

u.a.

De igienă
De igienă
De igienă

Naidăş
Naidăş
Naidăş

10A
6A

8
39

De igienă
De igienă
De igienă
De igienă
De igienă
De igienă
De igienă

Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş

7
8A
9A
11A
12A
13B
77A

57
46
57
6
1
0
12

Suprafaţa
ha

mc

3

78B

TOTAL

229

I.1.2. Durata contractului : 30 de zile de la data semnarii contractului de ambele parti.
I.1.3.Preţul contractului (pret de pornire la licitatie)
– după scurgerea unui termen de 30 zile de la reprimirea partizilor = 6.870 lei
I.1.4.Taxa pentru obtinerea documentatiei de atribuire şi a caietului de sarcini = 30 lei
Această sumă se achită numerar la casieria organizatorului sau cu ordin de plată
I.1.5. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare: Toate
obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare pe parcursul derularii
contractului de executarea lucrării, atât în faza de executie a obiectivului de investitii cât si în faza
desfasurarii activitatilor propuse cad în sarcina executantului, motiv pentru care acesta va obtine
pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare pe care are obligatia sa le respecte.
Nerespectarea acestora atrage dupa sine sanctionarea si/sau aplicarea de catre factorii interesati de
amenzi contraventionale.
I.1.6. atura si cuantumul garantiilor: Garantia este în suma fixă reprezentand ½ din suma
prevăzută în A.P.V., respective suma de 3300 lei, care se va returna în teremen de 15 zile de la
reprimirea partizii de către beneficiar, în cazul în care nu se constată cioate.
I.1.7. Ofertele se depun pentru toată lucrarea, respectiv, scos-apropiat în rampă a cantităţii de 229
mc.

II. SCOPUL COTRACTULUI:
Contractul are ca scop executării lucrării de scos-apropiat, în rampă, a cantităţii de 229 mc produse
igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B – conform studiu de
oportunitate efectuat si aprobat in sedinta de consiliu din data de 7 octombrie 2013.
.
III. OBIECTIVELE COTRACTULUI
Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica executarea
terenului sunt:

- realizarea executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de
păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B
• Posibilitatea achiziţionării de lemn de foc de către instituţiile din subordinea Consiliului Local
al comunei Naid la un preţ mai mic decât preţurile practicate de către agenzii economici;
IV.CODIŢII SPECIFICE COTRACTULUI
Contractul va prevedea obligatia castigatorului licitatiei de executa lucrea de scos-apropiat a cantităţii
de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B şi a
preda cantitatea sus-menţionătă beneficiarului cu respectarea tuturor prevederilor legislative în domeniul silvic.
V.PROCEDURA
V. 1. Procedura selectată: Licitatie deschisa cu oferte in plic sigilat
V.2.

Cadrul legislativ de referinta

1.

Ordonanta de urgenta 54/2006 privind regimul contractelor de executare de bunuri
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;

2.

orma metodologica din data de 14.02.2007 de aplicare a OUG 54/2006 privind regimul
contractelor de executare de bunuri proprietate publica

3.

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizata;

4.

orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.

V.3.

Conditii generale de participare

La procedura pot participa persoane juridice romane cu participatie de capital autohton, strain sau
mixt, care au in obiectul de activitate prevazut ca domeniu principal sau secundar de activitate: Grupa
CAE 351 – Productia 351 Productia, transportul si distributia energiei electrice; Cod CAE –
3511-Productia de energie electrica si care indeplinesc conditiile de inscriere si calificare solicitate
prin documentatia de atribuire.
Nu sunt admisi la procedura operatorii economici care se afla in una din urmatoarele situatii:
• nu si-au onorat obligatiile contractuale sau si le-au onorat necorespunzator fata de Consiliul
Local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN;
• in urma efectuarii unor proceduri asemanatoare sau pe baza de incredintare directa cu Consiliul
Local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN, au primit caracterizari negative
• nu si-au onorat obligatiile contractuale sau si le-au onorat necorespunzator faţă de alte unităţi
administrative-teritoriale sau Ocoale Silvice
V.4.

Documente de calificare pentru stabilirea eligibilitatii ofertei

Ofertantii trebuie să prezinte:
a. Certificat constatator privind indeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor si taxelor locale,
alte venituri ale bugetului local– original sau copie legalizata.
b. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor şi
contributiilor de asigurari sociale din care să nu rezulte datorii/creanţe faţă de bugetul
consolidat şi/sau fapte care au prejudiciat bugetul consolidat de stat (Agentia Nationala de
Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) – original sau copie legalizata.
Certificatele vor fi valabile, fara datorii restante la data deschiderii ofertelor.
Ofertantii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitarii taxelor la data solicitata in
prezenta documentatie, vor fi exclusi din procedura de achizitie.
In caz de neprezentare a documentelor privind achitarea taxelor si contributiilor la bugetul local
si bugetul de stat, nu este permisa completarea ulterioara.

c. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - original sau copie legalizata;
d. Codul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor si trebuie sa ateste faptul ca:
•

domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii;

•
nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura
insolventei, cu modificările ulterioare, sau ca societatea se afla în incapacitate de plata;
•
toate elementele de identificare ale ofertantului sunt conforme cu legislatia in vigoare
si sunt in termen.
e. Dovada bonitatii ofertantului – bilant contabil la 30.06.2013 purtand dovada inregistrarii la
Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul sau, pentru
societatile nou infiintate, ultima balanta contabila intocmita;
f. Cazier judiciar pentru administratorul societatii – original sau copie legalizata;
g. Cazier fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi
are sediul ofertantul– original sau copie legalizata din care să nu rezulte datorii/creanţe şi/sau
fapte care au prejudiciat din punct de vedere al plăţii obligaţiilor fiscale bugetul consolidat de
stat;
h. Imputernicire in original si copie dupa cartea de identitate a reprezentantului ofertantului.
i. declaratie de participare, conform modelului formular nr.1 completata si semnata de ofertant ,
fara ingrosari stersaturi sau modificari;
j. fisa cu informatii privind ofertantul (date de identificare, modul de organizare,
capital(lei,mixt,valuta), activitatea ofertantului - experienta in domeniul concesionabil- daca
exista, program de executie a lucrarilor si durata finalizarii investitiilor, nr.de locuri de munca
preconizate a se ocupa – din forta de munca locala sau nu, plan de finantare pentru realizarea,
dezvoltarea si exploatarea concesiunii,protectia mediului inconjurator, etc). Fisa va fi semnata
si stampilata de catre ofertant.
k. dovada achitarii contravalorii documentatiei de atribuire(copie xerox dupa chitanta sau OP)
VI. PREZETAREA OFERTEI
Oferta şi documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.
Documentatia tehnica (pliante, prospecte, brosuri, etc) si documentele emise de institutii/organisme
oficiale din tara in care operatorii straini sau actionariatul acestora este rezident, pot fi prezentate in
alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana;
VI. 1.

Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe o perioada de 30 zile de la data
licitatiei;
Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate declarata;
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a
comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera
ca si-a retras oferta
VI. 2.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta in lei.
Ofertantul trebuie sa prezinte FORMULARUL DE OFERTA model formular nr.2, in doua exemplare,
completate, semnate si stampilate exemplar cu exemplar.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de executarea lucrării.

Oferta are caracter ferm care nu poate fi modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului si
obligatorie din punctul de vedere al continutului
VI. 3. Modul si perioada de prezentare a ofertei
Oferta de va depune la sediul Consiliului local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN,–
Serviciul Registratura, documentele de calificare (intr-un exemplar) si formularul de oferta (2
exemplare)
Fiecare participant poate depune doar o singura oferta până data
Local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN;

ora

la sediul Consiliului

Lamuriri suplimentare pot fi obtinute zilnic la tel. [_0749028884 0747275542_];
VI.4.

Instructiuni privind organizarea si desfasurarea licitatiei

Data organizarii licitatiei privind executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc
produse igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B, se va
face publica prin anunt in presa locala si nationala, precum si in Monitorul oficial al Romaniei partea
a-VI-a.Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de
data limita de depunere a ofertelor.
Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanti, iar dupa
desigilarea primului plic al ofertelor sa ramna cel putin 3 oferte valabile , care sa intruneasca conditiile
prevazute la capitolul V.4 din prezenta documentatie.
In cazul in care nu exista depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se anuleaza si se va organiza o
noua licitatie. Daca nici la aceasta procedura nu sunt depuse cel putin 3 oferte valabile, se procedeaza
la anularea licitatiei.
Pentru continuarea derulării procedurii se va face public anuntul de negociere directa, cu respectarea
prevederilor Ordonantei nr.54/2006 si a Normelor de aplicare a acesteia din 14.02.2007.
Pentru stabilirea ofertei castigatoare se vor aplica criteriile de atribuire prevazute in urmatorul capitol
din prezanta documentatie, CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTAREA
A LUCRĂRII FIIND “CEL MAI MIC PREŢ” CARE VA AVEA PONDERE PESTE 50% DIN
TOTALUL PUNCTAJULUI.
Dupa stabilirea ofertantului castigator, toti ofertantii vor fi informati in scris de catre beneficiar despre
rezultatul licitatiei.
Contractul de executarea lucrării se va încheia cu ofertantul castigator dupa implinirea a 5 de zile
calendaristice de la data realizarii comunicarii rezultatului licitatiei. Neincheierea contractului de
executare intr-un termen de 5 de zile de la implinirea termenului prevazut mai sus, poate atrage plata
daunelor-interese de catre partea in culpa.
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru castigarea licitatiei si atribuirea contractului de executare este : “CEL MAI
MIC PREŢ”.(ART 36 DIN OUG 54). Ponderea acestui criteriu trebuie sa fie mai mare de 50% din
totalul punctajului.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea, pentru fiecare oferta, a unui punctaj.
Metoda presupune alocarea, conform specificatiilor facturilor de evaluare, a unui numar de puncte
pentru fiecare factor stabilit a fi luat in considerare atunci cand se calculeaza punctajul total al
ofertelor.

Factori de evaluare
CRITERII ECOOMICE SI FIACIARE
1.

Punctaj acordat

Pretul ofertei privind executarea:
daca pretul ofertei este egal 6.870 lei - stabilit de beneficiar ca pret de
pornire la licitatie

250 pct
100 pct

dacă preţul ofertei este mai mic de 6.870 lei - stabilit de beneficiar ca pret de
pornire la licitatie

150 pct

ota: Punctajul obtinut ca urmare a ofertei acordate de ofertant se calculeaza
astfel: (pret minim de pornire la licitatie x 150 / pret oferit)
2.

Plan de finantare pentru realizarea lucrării:
A)

executarea cu fonduri proprii

10 pct

B)

accesarea de fonduri nerambursabile

3 pct

C)

credite bancare

2 pct

Nota: Se vor puncta fiecare in parte, fara sa se tina cont de ponderea fiecaruia
3.

Situatia economica si financiara a ofertantului;

A)
bilant la 31.12.2012, bilant la 30.06.2013 sau, pentru societatile nou infiintate, balanta
contabila cea mai recenta
- inregistreaza profit

1 pct

- fara profit si pierderi

0 pct

- disponibilităţi bancare la data predării ofertei minim 10.000 lei
(I) CRITERII

10 pct

TEHICE ALE OFERTEI

1. Existenţa unor acte ce atestă lucrări executate până la această dată.

50 pct

2. Durata necesară executării lucrării:
Maxim 30 zile

10 pct;

Maxim 25 zile

20 pct;

Maxim 20 zile

30 pct.

otă: Criteriile tehnice ale ofertei vor fi sustinute, dar nu obligatoriu, de studii de specialitate
exemplificand
(II)

CRITERII GEERALE ALE OFERTEI

a. Gradul de utilizare al fortei de muncă :
• forta de munca angajată < 1 oameni - 0 pct
• forta de munca angajată < 5 oameni - 1 pct
• forta de munca angajata > 5 oameni - 2 pct

VIII. MODUL DE OBTIERE A DOCUMETATIEI DE ATRIBUIRE
Documentaţia de atribuire se obtine de la sediul Consiliul Local al Comunei NAIDĂŞ, jud.
CARAS-SEVERIN, dupa depunerea unei solicitari in scris din partea personanei interesate, in vederea
obtinerii documenatiei de atribuire si a caietului de sarcini. Solicitarea se va inregistra la registratura
institutiei si va avea anexat in copie xerox dovada achitarii c/val documentatiei şi a caietului de sarcini
in suma de 30 lei.
IX.

POSIBILITATEA RETRAGERII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai pana la data limita stabilita pentru
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru
depunerea ofertelor sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de licitatie
X.

DESCHIDEREA OFERTELOR

Ofertele vor fi deschise in data de 29.10.2013 la sediul Consiliului Local Unitatii Teritoriale
Administrative a Comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN;
Lamuriri suplimentare pot fi obtinute zilnic la tel. [_0749028884__];
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
XI.

DISPOZITII GEERALE

Documentele ofertei trebuie sa fie obligatoriu numerotate, semnate si stampilate. .
u se accepta completarea ofertei dupa deschidere.
In situatia in care se constata lipsa vreunui document oferta va fi respinsa.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ
SECRETAR
Emanuel Vasile CRAIA

SECTIUEA II
Formular nr. 1

DECLARATIE
PRIVID CALITATEA DE PARTICIPAT LA PROCEDURA
1.
Subsemnatul …………………….,reprezentant imputernicit al ______denumirea operatorului
economic)___________, declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in
declaratii in acte publice, ca, la procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de executare avand
ca obiect executarea lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de
păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B, la data de ………………..
{zi/luna/an), organizata de Consiliul Local al Comunei aidăş , Jud. CARAS-SEVERI, particip si
depun oferta:
¤ in nume propriu;
2. Subsemnatul ……………………………….. declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii
de licitatie in vederea atribuirii contractului de executare sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de executare.
3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
4.Subsemnatul …………………………….. autorizez prin prezenta orice institutie, societate
comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
Consiliului local al Comunei NAIDĂŞ, Jud. CARAS-SEVERIN cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
OFERTAT
________________________
(numele, semnatura autorizata)

Formular nr. 2
FORMULAR DE OFERTA
pentru licitatia publica deschisa privind executarea lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc
produse igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B
Dupa examinarea anuntului publicitar din ziarul_________din data de_________________, a
caietului de sarcini si a instructiunilor pentru ofertanti, pus la dispozitia noastra de catre dvs., noi
subsemnatii___________________________________________________oferim
in
speranta
adjudecarii executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de
păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B,, suma de__________lei pentru
executarea lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune
Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B,.
Ne obligam in cazul in care oferta noastra este acceptata, sa realizam in maxim ________zile, de la
eliberarea autorizatiei de exploatare
Lucrarea va fi realizata astfel:
• investitii din fonduri proprii________%;
• fonduri nerambursabile____________%;
• credite, alte finantari_____________%.
Garantam crearea a ________locuri de munca, din care:
• _______locuri de munca, din forta de munca locala;
• _______locuri de munca,din forta de munca din alte localitati.
Statutul societatii noastre este________________, cu capital __________________________.
Ne obligam sa ne mentinem oferta pentru o perioada de______zile, incepand cu data deschiderii
ofertelor, respectiv pana la data de ______________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Datata azi_____luna__________anul________.
Denumirea ofertantului_________, reprezentata prin_________, avand functia de ____________
Semnatura, stampila

Sediul ofertantului______________________________________________

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.48 din 7 octombrie 2013 privind aprobarea preţului de vânzare a materialului lemnos rezultat
în urma executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune
Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B

Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară,
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare a materialului lemnos
rezultat în urma executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de
păşune Naidăş, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B

În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20
alin.2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu
modificările şi completările ulterioare; cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În temeiul art.4 alin.4, lit.b şi art.35 din Ordinul nr.1540/2011pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport
al materialului lemnos
Văzând prevederile Codului Silvic
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă preţului de vânzare a materialului lemnos rezultat în urma executării
lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune Naidăş, ua.6A, 7,
8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B la o valoare compusă din: preţul executării lucrării de scosapropiat şi preţul executării lucrării silvice.
Art.2. – Lemnul de foc care se va vinde va fi în cantitate de maxim 5 mc/familie.
Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş, Tiberiu VINCU care va face toate demersurile necesare obţinerii documentaţiei de
însoţire a materialului lemnos.
Art.4 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza
II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Ocolul Silvic Moldova-Nouă.
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.48
Ioan Constantin RAŢĂ
DATA 07.10.2013

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.49 din 7 octombrie 2013 privind aprobarea acordării de lemn de foc gratuit: Primăriei
comunei Naidăş şi Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de lemn de foc gratuit: Primăriei
comunei Naidăş, Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia Naidăş” iniţiat de Primarul comunei Naidăş.
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;

În temeiul art.4 alin.4, lit.b şi art.35 din Ordinul nr.1540/2011pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport
al materialului lemnos
În temeiul Codului Silvic;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă acordare următoarele cantităţi de lemn de foc:
- 10 mc – Primăria comunei Naidăş;
- 30 mc – Şcolii Gimnaziale “Vasile Versavia” Naidăş.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează pădurarul comunal.
Art.3. – Hotărârea intră în vigoare în momentul afişării, dată de la care se abrogă orice alte
reglementări contrare.
Art.4 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Pădurarul comunal;
- Ocolul Silvic Moldova-Nouă.
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.49
Ioan Constantin RAŢĂ
DATA 07.10.2013

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.50 din 7 octombrie 2013 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare domnului SUBŢIRE
MIHAI – persoană cu handicap
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare domnului
SUBŢIRE MIHAI – persoană cu handicap
Având în vedere prevederile art.42 alin.(7) şi art.43 alin.(1)-(3) Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
Mai având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi (5), art.2, art.4 alin.(3), art.6 alin.(2), art.7 şi
art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice coroborate cu prevederile Ordinului nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
Văzând faptul că d-l Subţire Mihai, născut la data de 11.06.1945 este încadrat în gradul de
handicap grav, conform certificatului de încadrare a adultului într-un grad de handicap
nr.1.383/05.05.2012;
Având în vedere Acordul nr.24.947 / 20.09.2013 cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare
în conformitate cu prevederile art.42 alin.4-6 din Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
Având în vedere şi cererea făcută de către domnul SUBŢIRE MIHAI – prin care solicită
aprobarea indemnizaţiei precum şi ancheta socială întocmită de către domnul Craia Ion – Cristian –
asistent social;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare domnului SUBŢIRE MIHAI, cu domiciliul
stabil în comuna Naidăş, nr.304 , judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se acordă începând cu luna
noiembrie, anul 2013.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre.
AIDĂŞ
R.50
DATA 07.10.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,

Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.51 din 7 octombrie 2013 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare doamnei GLĂVAN
PERSIDA – persoană cu handicap
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare doamnei
GLĂVAN PERSIDA – persoană cu handicap
Având în vedere prevederile art.42 alin.(7) şi art.43 alin.(1)-(3) Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
Mai având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi (5), art.2, art.4 alin.(3), art.6 alin.(2), art.7 şi
art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice coroborate cu prevederile Ordinului nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
Văzând faptul că d-na Glăvan Persida, născut la data de 16.08.1928 este încadrată în gradul de
handicap grav, conform certificatului de încadrare a adultului într-un grad de handicap
nr.2.437/31.07.2012;
Având în vedere Acordul nr.24.928 / 20.09.2013 cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare
în conformitate cu prevederile art.42 alin.4-6 din Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
Având în vedere şi cererea făcută de către domana GLĂVAN PERSIDA – prin care solicită
aprobarea indemnizaţiei precum şi ancheta socială întocmită de către domnul Craia Ion – Cristian –
asistent social;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare doamnei GLĂVAN PERSIDA, cu domiciliul
stabil în comuna Naidăş, nr.452 , judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se acordă începând cu luna
noiembrie, anul 2013.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre.
AIDĂŞ
R.51
DATA 07.10.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,

Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.52 din 20 octombrie 2013 privind aprobarea depunerii dosarului de finanţare pentru
realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea căminului
cultural din localitatea aidăş, comuna aidăş, judetul Caras-Severin, conform Ordinului
MDRT nr. 1152/2011
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinta extraordinara,
Avand în vedere referatul prezentat de dl. VINCU TIBERIU, primarul Comunei Naidăş, prin
care propune Consiliului Local al Comunei Naidăş, Judetul Caraş-Severin, emiterea unei hotarari
privind aprobarea Studiului de necesitate si oportunitate a reabilitarii, modernizarii si dotarii
Caminului Cultural din satul Naidăş, Comuna Naidăş si a Planului de activitate pentru urmatorii 3 ani
de la darea in functiune a imobilului situat in Sat Naidăş, Comuna Naidăş, Judetul Caraş-Severin,
înscris în, proprietatea Comunei Naidăş, domeniul public, avand ca destinatie Camin Cultural Naidăş;
Luand in considerare si Strategia de dezvoltare durabila a comunei Naidăş pe termen scurt si
mediu si Planul de activitate pentru următorii 3 ani de la darea în functiune a imobilului situat în sat
Naidăş, comuna Naidăş, Judetul Caraş-Severin, proprietatea Comunei Naidăş, domeniul public, având
ca destinaţie Cămin Cultural Naidăş ;
Ţinand cont de prevederile:
- Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea OUG-ului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
- Legii nr. 357/2007 privind aprobarea OUG-ului nr. 65/2007 pentru modificarea şi
completarea OUG-ului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezamintelor culturale;
- OUG-ului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezamintelor culturale;
- OUG-ului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea OUG-ului nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezamintelor culturale;
- Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 195/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii
pentru aşezaminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţii a aşezămintelor culturale de
drept public;
- Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei nr. 597/2009 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţii a
aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban - obiectiv reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat
prin Compania Naţionala de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării
Regionale şi Locuinţei nr. 195/2009;
În temeiul art.36 alin.2lit.b si c,alin.6 lit.a punctul 1,4-5, art.45 si art.115 alin.1lit.b din Legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE;
ART.1. – Se aprobă depunerea dosarului pentru solicitarea de finantare în vederea efectuării
lucrărilor de reabilitare, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea căminului cultural din
localitatea Naidăş, comuna Naidăş, conform prevederilor Ordinului MDRT nr.1152/11.03.2011.
ART.2. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de reabilitare, modernizarea infrastructurii culturale si
dotarea caminului cultural din satul Naidăş, considerate necesare si oportune în vederea desfaşurării în

bune conditii a activitatilor culturale, de informare sau de educaţie permanentă a locuitorilor din satul
Naidăş.
ART.3. – Investitia-reabilitarea căminului cultural din localitatea Naidăş, face parte din
strategia de dezvoltare locală.
ART.4. - Aproba planul de activitate pentu următorii 3 ani de la darea în funcţiune.
ART.5.- Comuna Naidăş, se angajează să păstreze destinaţia cladirii, minimum 15 ani de la
darea în funcţiune.
ART.6. – In cazul obţinerii finanţării pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale
şi dotarea căminului cultural din localitatea Naidăş, Comuna Naidăş, va asigura o finanţare din resurse
proprii sau atrase în procent de 30 % din valoarea totala a proiectului.
ART.7. – Comuna Naidăş, se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a
investitiei pe o perioada de 5 ani de la data la care investiţia a fost data în exploatare.
ART.8.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul si aparatul de
specialitate al acestuia.
ART.9- Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Comunei Naidăş ;
- Companiei Naţionale de Investiţii
AIDĂŞ
R.52
DATA 20.10.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,

Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMAIA
JUDETUL CARAS-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE
nr.53 din 18 noiembrie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe
anul 2013
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedintă ordinară
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Aviâd în vedere Decizia nr.2166/2013 a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice
Caras-Severin.
Avand în vedere prevederile art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) şi alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, publicată în M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu modificările
şi completările ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) lit."a" şi art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂSTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- se majorează capitolul 11.02.02 –Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
finantarea cheltuielilor la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma totală de
27,84 mii lei şi anume în trim.IV cu suma de 27,84 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 51.02.10 –Autoritati publice si actiuni externe –cheltuieli de personalul se
diminuează cu suma de 26,60 mii lei şi anume în trim.IV .
-capitolul 51.02.20 –Autorităţi publice şi actiuni externe – cheltuieli cu bunuri şi servicii se
majorează cu suma totală de 22.96 mii lei şi anume în trim.IV.
-capitolul 68.02.10 – Asistenţă socială –cheltuieli de personalul –se majorează cu suma totală
de 26,60 mii lei si anume în trim IV
-capitolul 68.02.57 –Asistenţă socială – cheltuieli cu asistenţă socială –se majorează cu suma
de 4.88 mii lei şi anume în trim IV.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică, se va face publică: prin afisare pe sitte-ul Primăriei
comunei Naidăş , intră în vigoare şi se comunică în baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII şi ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţiei Prefectului -Judeţului Caras –Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş – Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.53
DATA 18.11.2013

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,

Ioan Constantin RAŢĂ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.55 din 18 noiembrie 2013 privind stabilirea preţului la materialul lemons aflat în rampă

În temeiul art.4 alin.4, lit.b şi art.35 din Ordinul nr.1540/2011pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport
al materialului lemnos
În temeiul Codului Silvic;
Având în vedere costurile la care se ridică executarea lu crării de executare a serviciilor de
exploatare silvică, a serviciilor de marcare a materialului lemons corroborate cu preţul di Actul de
Punere în Valoare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se stabileşte preţul la materialul lemons aflat în rampă, material rezultat în urma
executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 229 mc produse igienă din Trupul de păşune Naidăş,
ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A şi 78B, astfel:
- 80 lei/mc lemnul de foc;
- 100 lei/mc lemnul de lucru;
- 45 lei/mc lemnul de foc care se va acorda Şcolii Gimnaziale “Vasile Versavia” Naidăş,
Cabinetului Medical Uman Naidăş, Postului Comunal de Poliţie Naidăş şi bisericilor de pe
raza comunei Naidăş.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează pădurarul comunal.
Art.3. – Hotărârea intră în vigoare în momentul afişării, dată de la care se abrogă orice alte
reglementări contrare.
Art.4 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Pădurarul comunal;
- Ocolul Silvic Moldova-Nouă.
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.55
Ioan Constantin RAŢĂ
DATA 18.11.2013

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMAIA
JUDETUL CARAS-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.56 din 17 decembrie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe
anul 2013
Consiliul Local al comunei Naidas întrunit în şedinta de îndată
Vazănd expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Având în vedere Decizia nr.2166/2013 a şefului administratiei judeţene a finanţelor publice
Caraş-Severin.
Având în vedere prevederile art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, publicată în M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(4) lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare,
HOTĂRĂSTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- se majorează capitolul 11.02.02 –Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
finantarea cheltuielilor la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma totală de
59.00 mii lei şi anume în trim.IV cu suma de 59,00 mii lei.
- Se majorează capitolul 42.02.34 –Subventii pentru ajutorul de incalzire cu suma de 16.24
mii lei si anume in trim.IV cu suma de 16.24 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 51.02.10 –Autorităti publice si actiuni externe –cheltuieli de personalul se
diminueaza cu suma de 39.08 mii lei si anume in trim.IV .
-capitolul 51.02.20 –Autoritati publice si actiuni externe – cheltuieli cu bunuri si
servicii se majoreaza cu suma totala de 39.08 mii lei si anume in trim.IV
-capitolul 68.02.10 – Asistenta sociala –cheltuieli de personalul –se majorează cu
suma totala de 39.08 mii lei si anume in trim IV
-capitolul 68.02.57 –Asistentă sociala – cheltuieli cu asistenta sociala –se majorează cu
suma de 36.16 mii lei si anume in trim IV.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.56
DATA 17.12.2013

PRESEDITE DE SEDITĂ,
Ioan Constantin RATĂ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMAIA
JUDETUL CARAS-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.57 din 17.12.2013 privind aprobarea cheltuirii sumei de 7.000 lei pentru cadourile ce se vor acorda
cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în anul 2013, şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile de pe raza comunei
Naidăş
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii
sumei de 7.000 pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în anul 2013,
şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile de pe raza comunei Naidăş;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
În temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, completată prin
O.U.G.nr. 46/2006;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.4 lit.a),
art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea cheltuirii, din venituri autofinanţate ale Consiliului Local al comunei
Naidăş, a sumei de 7.000 lei pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în anul
2013, şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile de pe raza comunei Naidăş
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 este prevăzută în bugetul Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş

AIDĂŞ
R.57
DATA 17.12.2013

PRESEDITE DE SEDITĂ,
Ioan Constantin RATĂ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMAIA
JUDETUL CARAS-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.58 din 17.12.2013 privind aprobarea cheltuirii sumei de 1.500 lei pentru efectuarea de focuri de
artificii pe raza comunei Naidăş, de Sărbătorile de Iarnă din anul 2013
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii
sumei de 1.500 lei pentru efectuarea de focuri de artificii pe raza comunei Naidăş, de Sărbătorile de
Iarnă din anul 2013;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
În temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, completată prin
O.U.G.nr. 46/2006
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.4 lit.a),
art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea cheltuirii, din venituri autofinanţate ale Consiliului Local al comunei
Naidăş, a sumei de 1.500 lei pentru pentru efectuarea de focuri de artificii pe raza comunei Naidăş, de
Sărbătorile de Iarnă din anul 2013.
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 este prevăzută în bugetul Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş

AIDĂŞ
R.58
DATA 17.12.2013

PRESEDITE DE SEDITĂ,
Ioan Constantin RATĂ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMAIA
JUDETUL CARAS-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.59 din 17 decembrie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe
anul 2013
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinta de îndată din data de 17.12.2013, orele
1700
Vazând: expunerea de motive a iniţiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu, raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere adresa nr.1258/16.12.2013 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Caras-Severin.
Avand in vedere prevederile . art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale, publicată in M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu modificările
si completările ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) . lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale , republicată cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂSTE :
Art. 1. La partea de venituri:
- în trim. IV, se majorează capitolul 11.02.02 –Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru finantarea cheltuielilor la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor cu
suma totala de 13,81 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli:
- în trim. IV, capitolul 51.02.10 –Autorităţi publice şi acţiuni externe – cheltuieli de personalul
se diminuează cu suma de 8,81 mii lei.
- în trim. IV, capitolul 51.02.20 –Autorităţi publice şi acţiuni externe – cheltuieli cu bunuri şi
servicii se majorează cu suma totală de 10,81 mii lei
- în trim. IV, capitolul 65.02.10 Invăţământ – Cheltuieli de personal se majorează cu suma
totală de 13,81 mii lei.
- în trim. IV, capitolul 67.02.10 – Cultură recreere şi religie – cheltuieli de personal se
diminuează cu suma de 2,00 mii lei
- în trim. IV, capitolul 68.02.10 – Asistenţă socială – cheltuieli de personalul – se diminuează
cu suma totală de 3,00 mii lei
- în trim. IV, capitolul 68.02.57 –Asistentă socială – cheltuieli cu asistenţa socială – se
majorează cu suma de 3,00 mii lei
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.59
DATA 17.12.2013

PRESEDITE DE SEDITĂ,
Ioan Constantin RATĂ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

