ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Boroaia, județul
Suceava existent la data de 31.03.2017
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. 2070 din 18.04.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 2071 din 18.04.2017;
- 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 28.04.2017;
- prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.( 2 ) lit.a) coroborat cu 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 Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia existent la data
de 31.03.2017, la Venituri în sumă de 1.350.457,39 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 986.803,17 lei,
cu un Excedent de 363.654,22 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2 Primarul şi Compartimentul Contabilitate – buget al Comunei Boroaia, judeţul
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 28 aprilie 2017
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Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării de către Comuna Boroaia a obiectivului de investiții:
„Împrejmuire front stradal Școala primară Suseni”
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. 2072 din 18.04.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 2073 din 18.04.2017;
- 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 28.04.2017;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administraţiei Publice
Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă derularea de către Comuna Boroaia a obiectivului de investiții:
„Împrejmuire front stradal Școala primară Suseni ”, prin capitolul de cheltuieli 65.02.71 – Învățământ
secundar - investiții
Art.2 Primarul comunei Boroaia și Compartimentul Contabilitate, buget-finanțe vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 28 aprilie 2017
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Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” –
Boroaia pentru luna FEBRUARIE - MARTIE 2017 și aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar
de stat din comuna Boroaia pentru anul școlar 2017-2018
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. 2088 din 19.04.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
2089 din 19.04.2017;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 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 28.04.2017;
- prevederile HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar de stat
- prevederile OMECTS nr. 3283/2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităților de învătământ din sistemul national de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.
nr. 6564/2011, OMECTS nr. 5777/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și
stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018
- adresele nr. 667/15.03.2017 și 825/3.04.2017 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia
înregistrate la instituţia noastră sub numerele 1400/16.03.2017 și 1811/3.04.2017;
- Avizul cnform nr. 101/13.01.2017 eliberat de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava înregistrat la
instituția noastră sub nr. 359/25.01.2017
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit (b şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” – Boroaia
pentru Luna FEBRUARIE 2017 în sumă totală de 2.455 lei și pentru Luna MARTIE 2017 în sumă totală de
3.499 lei conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Boroaia pentru anul
școlar 2017-2018 conform Avizului nr. 101/13.01.2017 eliberat de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul comunei Boroaia și Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 28 aprilie 2017
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi al numărului de personal al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Boroaia, județul Suceava
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. 2090 din 19.04.2017
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat sub nr. 2091 din 19.04.2017;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică,
apărarea ordinei și liniștei publice și a drepturilor cetățenilor din cadrul consiliului local Boroaia
înregistrat sub nr. ______ din 28.04.2017
- Dispoziţia primarului nr. 87/31.03.2017 privind încadrarea domnului Beraru Marian în
funcţia contractuală de ȘOFER I, în aparatul de specialitate al primarului comunei Boroaia,
Compartiment Pază și ordine, salubrizare și Dispoziţia primarului nr. 88/31.03.2017 privind
încadrarea domnului Handragel Gheorghiță în funcţia contractuală de PAZNIC , în aparatul de
specialitate al primarului comunei Boroaia, Compartiment Pază și ordine, salubrizare.
- prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările și
completările ulterioare, si a Hotararii Consiliului Local nr.13/13.03.2017 privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Boroaia pentru anul 2017;
- prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
-In conformitate cu prevederile art. 10, art.11 şi art.33 din Legea nr. 284/2010, Lege – Cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificarile ulterioare a O.U.G.
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice si a prevederilor din Ordinului MMFPS şi MFP nr.
42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) lit. b) , art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Organigrama instituţiei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotarare.
Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia,
judeţul Suceava, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul comunei Boroaia, secretarul comunei si compartimentul financiar- contabil
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 28 aprilie 2017
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