ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, a documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli neeligibile prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare
Școala gimnazială cu clasele I-VIII, sat Moișa, comuna Boroaia”
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 4195 din 1.08.2016 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 4196 din 1.08.2016;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul
Suceava înregistrat sub nr. ________ din 12.08.2016;
-art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) si d), coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d), ale alin. (5) lit.
c) şi ale alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
-art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii,
cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările
ulterioare
- adresa MDRAP nr. 48330/18.05.2016, respectiv adresa nr. 10343/13.06.2016 de la
Instituția Prefectului – județul Suceava
- ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. e) și celor ale art. 115 alin.(1) lit. b) din legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare Școala gimnazială cu
clasele I-VIII, sat Moișa, comuna Boroaia”, conform anexei care face parte integrantă din
această hotărâre.
Art. 2. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu sunt
eligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. la proiectul de investiții
“Reabilitare și modernizare Școala gimnazială cu clasele I-VIII, sat Moișa, comuna Boroaia”
în sumă de 272.283 lei.
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite.
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Boroaia, domnul Berariu Vasile.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. comunaboroaia.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Zaharia Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
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