
 

                                                 H O T Ă R Â R E 
 

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. 4857 din 22.08.2017 
-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

înregistrat sub nr. 4858 din 22.08.2017;  
- 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 31.08.2017 

- Dispoziţia primarului nr. 198/16.08.2017 privind încadrarea domnului Afilipoaie Vasile în 
funcţia contractuală de MUNCITOR CALIFICAT, 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 prevederile din LEGII-CADRU nr. 153 din 28.06.2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 140/16.06.2017 pentru modificarea art.128 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali 
 - 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, 
 

 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BOROAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 



 
 
 
 

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,                                                    
     Pintiliescu Constantin                                                    

                Contrasemnează, 
                                   Secretarul Comunei, 
                      Remus Vasile PREDOAIA 
 
    Boroaia, 31 august 2017          
    Nr. 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

      HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  
la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul Suceava 

pentru anul 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. 4883 din 22.08.2017 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 4884 din 22.08.2017; 
 - 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, 
judeţul Suceava înregistrat sub nr. ________ din 31.08.2017; 
 - prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008 

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 Planul de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Boroaia, județul Suceava pentru anul 2017 conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Pintiliescu Constantin 
                                                    
                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                                                           Secretarul Comunei, 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BOROAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 



                                         Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 august 2017 
Nr. 41 

 

 

       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile 
Tomegea” – Boroaia pentru luna IUNIE 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. 4914 din 23.08.2017 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 4915 din 23.08.2017; 
 - 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 31.08.2017; 
 - 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  

- adresa nr. 1876/28.06.2017  de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia 
înregistrată la instituţia noastră sub numărul 3708/29.06.2017; 

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 IUNIE  2017 în sumă totală de 1.658 lei conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Primarul comunei Boroaia și Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Pintiliescu Constantin                                                 
                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                                            Secretarul Comunei, 
                                          Remus Vasile PREDOAIA 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BOROAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 



 
Boroaia, 31 august 2017 
Nr. 42  

 

 

            HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a contribuției Comunei Boroaia , după 
încheierea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare 

Școala primară, sat Boroaia, comuna Boroaia” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
 

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. 4916 din 23.08.2017 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4917 din 
23.08.2017; 
 - 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 înregistrat sub nr. _____din 31.08.2017  
 - prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului M.D.R.A.P nr 1851/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit. b și alin.(4) lit.d, art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați și a contribuției Comunei Boroaia , după 
încheierea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Școala 
primară, sat Boroaia, comuna Boroaia” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2   Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

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

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 



Boroaia, 31 august 2017   
Nr. 43 
 

 

 

  

 

     HOTĂRÂRE 
 

privind achiziționare și montaj: Rezevor apă potabilă cu o capacitate de 300 mc, pentru Stația de 
alimentare cu apă situată în sat Bărăști, comuna 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. 4939 din 24.08.2017 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4940 din 
24.08.2017; 

- 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. 5085 din 31.08.2017; 

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin.4 lit.”d” 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 achiziționare și montaj: Rezevor apă potabilă cu o capacitate de 300 mc pentru Stația de 
alimentare cu apă situată în sat Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava 

Art.2.   Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat la art.1 conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.   Se aprobă efectuarea demersurilor de atribuire prin achiziţie directă a Contractelor de achiziționare 
și montaj Rezevor apă potabilă cu o capacitate de 300 mc pentru Stația de alimentare cu apă situată în sat Bărăști, 
comuna Boroaia, județul Suceava și execuție platformă rezervor. 

Art.4.  Primarul comunei Boroaia prin Compartimentul Contabilitate, buget-finanțe vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Pintiliescu Constantin                                                    
                                                                                                                                           Contrasemnează, 
                           Secretarul Comunei, 
                                        Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 31 august 2017          

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 



Nr. 44 
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. III din 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. 4941 din 24.08.2017 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 4942 din 24.08.2017; 

- 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. 5084 din 31.08.2017; 
 - prevederile Legii 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  rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
trim. III din 2017 după cum urmează: 

 
I. LA VENITURI: 

 
 -    cap. 03.02.18-  „Impozit pe venituri din tranzacții proprietăți imobiliare ” cu suma de + 572 lei 
-    cap. 42.02.65-  „Finanțare Programe Naționale de Dezvoltare Locală” cu suma de + 944.000 lei 
-    cap. 48.02.04.01-  „Sume primite în cont plăți FEADR din an curent” cu suma de + 74.722 lei 
 
 
 
 
 

 

      R O M Â N I A  
         JUDEŢUL SUCEAVA 
          COMUNA BOROAIA 
           CONSILIUL LOCAL 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
II. LA CHELTUIELI: 

 
-        cap. 65.02. „Învăţământ preşcolar , primar și gimnazial ” cu suma de + 0 lei 

                     - art. 10- salarii cu suma de + 0 lei 
   - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 15.000 lei 

                                 - art. 10.01.11 - plata cu ora cu suma de – 12.000 lei 
 - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 1.000 lei                                                    
- art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 200 lei 

                        - art. 10.03.04 - accidente de muncă cu suma de + 40 lei 
                                   - art. 10.03.06 - concedii şi indemnizaţii cu suma de – 4.240 lei 

 - art. 20- materiale cu suma de + 0 lei 
                                - art. 20.01.07 „transport” cu suma de – 2.700 lei 
                                - art. 20.01.09 „materiale cu caracter funcțional” cu suma de – 6.000 lei 

                                     - art. 20.01.30 „alte articole întreținere și funcționare” cu suma de + 8.000 lei 
                                - art. 20.06.01 „deplasări” cu suma de + 700 lei 

-           cap.  65.02.04.01 art. 71.01.01 „Învățământ secundar inferior - construcții”  cu suma de + 
944.000 lei 
-     cap.70.02.05.01/ art. 58.04.02  „Alimentare cu apă – finanțare externă nerambursabilă” 
cu suma de + 74.722 lei 
-     cap.70.02.50/ art. 10  „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 
comunale - salarii” cu suma de + 572 lei după cum urmează: 

                        - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 462 lei 
                             - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 80 lei 
                              - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 25 lei 
    - art. 10.03.06 – concedii și indemnizații cu suma de + 5 lei 

Art.2     Se aprobă Lista de investiţii modificată pentru anul 2017 conform anexei 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Pintiliescu Constantin                                                       

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
 
Boroaia, 31 august 2017          
Nr. 45 



 

 


