ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă din excedentul Bugetului local al comunei Boroaia aferent 2016 a deficitului
Secțiunii Dezvoltare și aprobarea Contului de execuție aferent anului 2016
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.
6845 din 31.12.2016 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6846 din
31.12.2016;
- 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. 91 din 6.01.2017;
- prevederile pct. 5.13.3, alin.(1) lit.b) din OMFP nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
- prevederile art.19, al.1, lit. „a", şi a art. 58, alin.1, lit. ,,a” şi ,,c” 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 acoperirea definitivă din excedentul Bugetului local al comunei Boroaia a deficitului înregistrat
la Secțiunea Dezvoltare la 31.12.2016, sursa A, în sumă de 379.625,59 lei.
Art.2 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia aferent anului 2016, la Venituri în sumă
de 11.658.782,21 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 11.145.728,74 lei, cu un Excedent de 513.053,47 lei, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 Primarul şi Compartimentul Contabilitate – buget al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 6 ianuarie 2017
Nr. 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” –
Boroaia pentru luna DECEMBRIE 2016, a cuantumului și numărului burselor acordate elevilor pentru anul
financiar 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. 302 din 19.01.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
303 din 19.01.2017;
- 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 31.01.2017;
- 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
- OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare
- adresele nr. 4110/22.12.2016 și 29/10.01.2017 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia
înregistrate la instituţia noastră sub numerele 6762/22.12.2016 și 138/10.01.2017;
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 DECEMBRIE 2016 în sumă totală de 2.462 lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă acordarea unui număr de 13 burse sociale elevilor din învățământul preuniversitar de stat
din comuna Boroaia pentru anul financiar 2017 după cum urmează: 3 burse pentru boală (70 lei/lună), 1 bursă pentru
orfani (60 lei/lună) și 9 burse pentru elevi care provin din familii cu situație materială precară (60 lei/lună).
Art.3 Primarul comunei Boroaia și Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin

Boroaia, 31 ianuarie 2017
Nr. 2

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul UAT – Comuna Boroaia, județul Suceava
aferent anului 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. 304 din 19.01.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 305 din
19.01.2017;
- 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 31.01.2017;
- prevederile OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile articolului unic pct.1 și pct. 4-5 din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea
OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice
- Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(6) lit. a, art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin.(1) lit.b 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
Începând cu anul 2017, se stabilesc și se aprobă normative de cheltuieli privind acțiunile de
protocol, dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți, precum și costurile pentru convorbirile telefonice la
nivelul UAT Comuna Boroaia, după cum urmează:
I. Cheltuieli și acțiuni de protocol
A. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri de către primarul comunei Boroaia
1. Organizarea de mese oficiale – limitele valorice pentru mesele oficiale sunt stabilite până
la suma de: 45 lei/persoană;
2. Organizarea de cocteiluri - limitele valorice pentru cocteiluri sunt stabilite până la suma
de: 12,50 lei/persoană;
B. Invitarea în țară a unor delegați pe cheltuiala părții române de către primarul Comunei
Boroaia
1. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitați sunt stabilite până la suma de : 60 lei/persoană/zi
2. Alte cheltuieli:
a) Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al
ședințelor, în limita sumei de : 6,50 lei/persoană/zi
b) Cadouri în limita sumei de: 225 lei/delegație
C. Cheltuielile privind acțiunile de protocol se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul
local

II. Dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți
A. Se organizează parcul auto al UAT Comuna Boroaia, după cum urmează:
 un autoturism marca Mercedes Benz (an fabricație 1996) utilizator UAT Boroaia
 un microbuz școlar marca Opel
 alte mijloace de transport din dotarea Comunei Boroaia (care nu intră sub
incidența prevederilor OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare)
B. Se aprobă normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru
autoturismele, utilajele și motouneltele aflate în dotarea UAT Comuna Boroaia și
SVSU Boroaia conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
C. Nu se consideră depășire al consumului de carburant normat pe autoturism/mijloc de
transport/motounelte, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului
de combustibil normat,în raport cu numărul total al autoturismelor /mijlocelor de transport
/motouneltelor aprobat conform anexei nr.1
III. Costurile pentru convorbirile telefonice
A. Cheltuielile privind convorbirile telefonice (telefonie mobilă, telefonie fixă, acces internet),
se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul local și nu pot depăși suma de 2.500
lei/lună
B. Cheltuielile privind convorbirile telefonice pot fi majorate de ordonatorul principal de
credite, pentru organizarea și desfășurarea unor activități specifice dacă prin acte
normative speciale se prevede această posibilitate
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL Boroaia nr. 17 din
8.05.2015
Art.3 Primarul comunei Boroaia și Compartimentul financiar - contabil vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituției Prefectului – județul Suceava
 Primarului comunei Boroaia
 Domnului Butnariu Cristian Constantin, viceprimarul comunei Boroaia
 Compartimentului financiar - contabil
 Persoanelor care utilizează (conform fișei postului) autoturismele /mijlocele de transport
/motouneltele
 Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.comunaboroaia.ro

Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin

Boroaia, 31 ianuarie 2017
Nr. 3

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

Anexa nr.1 la HCL Boroaia nr. 3/31.01.2017

Președinte de ședință
Dencef Valentin
SITUATIA PARCULUI AUTO, A MOTOUNELTELOR AL UAT BOROAIA
si NORMATIVUL LUNAR DE COMBUSTIBIL
Nr.
crt.

Marca si tipul

Numar de
inmatruiculare/inregistrare

1

Autoturism marca
Mercedes Benz
Microbuz Scolar
marca Opel
Autotospeciala PSI
marca Mercedes
Benz 1319 Y
Autospeciala PSI
marca Magirus
Deutz
Autoturism marca
Dacia Super NOVA
Autogunoiera marca
BMC N3

2
3
4
5
6
7

SV-04-PRI

Consum mediu/
litri/100 km/ora
de functionare
7,5 litri/100km

Limita
maxima/litri/luna
/vehicul
200 litri/luna

SV-50-BOR

15 litri/100km

500 litri/luna

SVSU-01-BOROAIA

30 litri/100km

SVSU-02-BOROAIA

30 litri/100km

SV-70-PRI

7,5 litri/100km

Functie de km
parcursi si ore de
functionare
Functie de km
parcursi si ore de
functionare
75 litri/luna

SV-09-HWJ

19 litri/100km
4 litri/ora de
compactare
18 litri/ora

Functie de km
parcursi si ore de
functionare
Functie de orele
de functionare
Functie de km
parcursi si orele
de functionare
20 litri/luna

Incarcator frontal tip
WOLLA
Unimog marca
Mercedes Benz

SV-0151-BOROAIA

9

Motoferestrau

-

20 litri/100km
6 litri/ora de
functionare
1,5litri/ora

10

Motopompa

-

2 litri/ora

11

Generator

-

2 litri/ora

12

Motocositoare cu fir

-

2 litri/ora

Functie de orele
de functionare
Functie de orele
de functionare
20 litri/luna

13

Motocositoare cu fir

-

2 litri/ora

20 litri/luna

14

Motocositoare gazon

-

2 litri/ora

20 litri/luna

15

Motocositoare gazon

-

2 litri/ora

20 litri/luna

8

SV-0220-BOROAIA

Întocmit,
Viceprimar,
Butnariu Cristian Constantin

Utilizator
UAT
Boroaia
UAT
Boroaia
SVSU
Boroaia
SVSU
Boroaia
SVSU
Boroaia
UAT
Boroaia
UAT
Boroaia
UAT
Boroaia
SVSU
Boroaia
SVSU
Boroaia
SVSU
Boroaia
UAT
Boroaia
UAT
Boroaia
UAT
Boroaia
UAT
Boroaia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind apartenența unor bunuri imobile la
Inventarul domeniului public al comunei Boroaia, județul Suceava
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Vasile Berariu, primarul comunei Boroaia,
judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 306 din 19.01.2017;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Boroaia, județul Suceava, înregistrat sub nr. 307 din 19.01.2017;
- Raportul Comisiei 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 al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.
_______ din 31.01.2017;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă apartenența unor bunuri imobile la Inventarul domeniului public al comunei
Boroaia, județul Suceava coform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava şi compartimentul financiar-contabil vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin
Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Predoaia Vasile Remus
Boroaia, 31 ianuarie 2017
Nr. 4

Președinte de ședință
Dencef Valentin
Anexă la HCL nr.4/31.01.2017

LISTA BUNURI

Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

0.
1

1
-

2
Teren

3
aferent primărie și sediu Consiliu Local
Boroaia , situat în satul Boroaia, comuna
Boroaia, județul Suceava, în suprafață de
2688 m.p., cu următoarele vecinătăți: Ndomeniu public al comunei Boroaia, Sdomeniu public al comunei Boroaia, E- drum
comunal 13B, V-drum național 15C

Valoarea de
inventar
- mii lei -

1496

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a contribuției Comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Școala gimnazială cu clasele I-VIII, sat Moișa, 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. 308
din 19.01.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 309 din 19.01.2017;
- 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 31.01.2017
- HCL Boroaia nr. 42 din 12.08.2016;
- 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;
- adresa nr. 2657/17.01.2017 de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b 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 valoarea totală actualizata a obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA
GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII, SAT MOISA, COMUNA BOROAIA” finanțat prin PNDL, în cuantum de 1.306.870 LEI,
inclusiv TVA, precum și contribuția Comunei Boroaia la realizarea obiectivului de investiții în cuantum de 90.549 lei, inclusiv
TVA. Valoarea rest de executat este în cuantum de 1.224.070 LEI, inclusiv TVA din care 1.157.521 lei, inclusiv TVA de la
bugetul de stat și 66.549 LEI, inclusiv TVA bugetul local, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre modifică și completează HCL Boroaia nr. 42 din 12.08.2016
Art.3 Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin

Boroaia, 31 ianuarie 2017
Nr. 5

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a contribuției Comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Școala primară, sat Săcuța, 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. 310
din 19.01.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 311 din 19.01.2017;
- 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 31.01.2017
- HCL Boroaia nr. 43 din 12.08.2016;
- 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;
- adresa nr. 2657/17.01.2017 de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b 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 valoarea totală actualizata a obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SĂCUȚA, COMUNA BOROAIA” în cuantum de 687.411 LEI, inclusiv TVA, precum și contribuția
Comunei Boroaia la realizarea obiectivului de investiții în cuantum de 69.155 lei, inclusiv TVA. Valoarea rest de executat este
în cuantum de 620.211 LEI, inclusiv TVA din care 571.456 lei, inclusiv TVA de la bugetul de stat și 48.755 LEI, inclusiv TVA
bugetul local, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre modifică și completează HCL Boroaia nr. 43 din 12.08.2016
Art.3 Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin

Boroaia, 31 ianuarie 2017
Nr. 6

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a contribuției Comunei Boroaia 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. 312
din 19.01.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 313 din 19.01.2017;
- 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 31.01.2017
- HCL Boroaia nr. 44 din 12.08.2016;
- 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;
- adresa nr. 2657/17.01.2017 de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b 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 valoarea totală actualizata a obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA
PRIMARĂ, SAT BOROAIA, COMUNA BOROAIA” în cuantum de 1.524.232 LEI, inclusiv TVA, precum și contribuția
Comunei Boroaia la realizarea obiectivului de investiții în cuantum de 96.862 lei, inclusiv TVA. Valoarea rest de executat este
în cuantum de 1.441.432 LEI, inclusiv TVA din care 1.368.570 lei, inclusiv TVA de la bugetul de stat și 72.862 LEI, inclusiv
TVA bugetul local, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre modifică și completează HCL Boroaia nr. 44 din 12.08.2016
Art.3 Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin

Boroaia, 31 ianuarie 2017
Nr. 7

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a contribuției Comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Școala primară, sat Giulești, 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. 314
din 19.01.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 315 din 19.01.2017;
- 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 31.01.2017
- HCL Boroaia nr. 45 din 12.08.2016;
- 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;
- adresa nr. 2657/17.01.2017 de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b 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 valoarea totală actualizata a obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA
PRIMARĂ, SAT GIULEȘTI, COMUNA BOROAIA” în cuantum de 776.965 LEI, inclusiv TVA, precum și contribuția Comunei
Boroaia la realizarea obiectivului de investiții în cuantum de 71.669 lei, inclusiv TVA. Valoarea rest de executat este în
cuantum de 715.763 LEI, inclusiv TVA din care 664.496 lei, inclusiv TVA de la bugetul de stat și 51.267 LEI, inclusiv TVA
bugetul local, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre modifică și completează HCL Boroaia nr. 45 din 12.08.2016
Art.3 Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dencef Valentin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 31 ianuarie 2017
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