ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobare P.U.Z. pentru: „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE
6.600 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎN SAT MOIȘA, COMUNA BOROAIA” –
beneficiari Chirilieasa Andrei și Andreica Victor Mihai
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. 4128 din 19.07.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 4129 din 19.07.2017;
- 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 27.07.2017;
- cererea nr. 3920/7.07.2017a numiților Chirileasa Andrei domiciliat în mun. București, Șos.
Pantelimon nr. 3-15, bl.P2, sc.2, et. 3, ap. 35, Sector 2 și Andreica Victor Mihai domiciliat în comuna
Ciprian Porumbescu, nr.6, bl.46, sc.A, ap. 4, județul Suceava prin care solicită aprobare P.U.Z.
pentru: „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 6.600 MP ÎN VEDEREA
CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎN SAT MOIȘA, COMUNA BOROAIA”
- Avizul Arhitectului Șef al Consiliului Județean Suceava nr. 20/28.06.2017
- Prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.176/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghidul
privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.” indicativ – C.M. 010/2000;
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile
si completarile ulterioare, Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Proiectul nr.563/2017 elaborat de SC ELMAS SRL, Suceava, str. Dragoș Vodă, nr.5
- art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile art.36 alin.5 lit.c si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
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 Planul Urbanistic Zonal pentru „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A
SUPRAFEȚEI DE 6.600 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎN SAT MOIȘA, COMUNA
BOROAIA” si Regulamentul Local de Urbanism aferent, care fac parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 Domnii Chirilieasa Andrei și Andreica Victor Mihai beneficiari P.U.Z.
„INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 6.600 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE
LOCUINȚE ÎN SAT MOIȘA, COMUNA BOROAIA” sunt obligati sa respecte detaliile tehnice si
geografice din P.U.Z. la realizarea investitiei.
Art.3 Primarul, compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si
compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.4 Secretarul Comunei Boroaia va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor
interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Pintiliescu Constantin

Boroaia, 27 iulie 2017
Nr. 33

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale
„ADMINISTRAȚIE”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Boroaia, județul Suceava începând cu data de 1.07.2017
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. 4130 din 19.07.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 4131 din 19.07.2017;
- 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 27.07.2017;
- Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizațiile sindicale reprezentative la
nivel de unitate, și după caz, cu reprezentanții salariaților nr. 4114 din data de 19.07.2017
- prevederile art. 11 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
- Hotărârea Consiliului local Boroaia nr. 13 din 13.03.2017 privind aprobarea Bugetului local
de venituri și cheltuieli pantru anul 2017
- 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
În temeiul dispoziţiilor art.4 alin.(1), art. 36 alin. (1) și alin.(2) lit.a), alin.(6) lit.a) și alin.(9)
precum 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 (1) Se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale
„ADMINISTRAȚIE”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia,
județul Suceava începând cu data de 1.07.2017 conform anexei acre face parte integrantă din
prezenta hotărîre.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Boroaia, județul Suceava se stabiliesc prin dispoziție a primarului în baza art.1
alin.(1).

(3) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul
Suceava se vor stabili prin dispoziție a primarului în baza art.1 alin.(1).
Art.2 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art.3 Primarul comunei Boroaia, Compartimentul Contabilitate și persoana responsabilă cu
atribuții în domeniul resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Pintiliescu Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 27 iulie 2017
Nr. 34

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent
trim. III din 2017 și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei
Boroaia, județul Suceava existent la data de 30.06.2017
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. 4132 din 19.07.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 4133 din 19.07.2017;
- 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 27.07.2017;
- prevederile art.19 alin.(2) și 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 rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent
trim.III din 2017 după cum urmează:
I.

LA CHELTUIELI:

cap. 51.02.03 /art. 85.01.01 „Autorităţi executive – plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent” cu suma de – 7.500 lei
-

cap. 67.02.06 /art. 59.12 „Susținere culte” cu suma de + 10.000 lei

70.02.05.01/ art. 10 „Alimentare cu apă - salarii” cu suma de + 7.500 lei după cum
urmează:
- art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 6.128 lei
- art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 952 lei
- art. 10.03.02 - şomaj cu suma de + 36 lei
- art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 316 lei

- art. 10.03.04 - fond risc cu suma de + 12 lei
- art. 10.03.06 - concedii cu suma de + 56 lei
-

cap. 70.02.50/art. 20.01.09 „Gospodărire comunală – prestări servicii ” cu suma de - 10.000
lei

Art.2 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia existent la data de
30.06.2017, la Venituri în sumă de 2.552.975,29 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 2.335.461,28 lei, cu
un Excedent de 217.514,01 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,
Pintiliescu Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 27 iulie 2017
Nr. 35

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sprijinului financiar
pentru un număr de 4 parohii din 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. 4134 din 19.07.2017;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 4135 din 19.07.2017;
- 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 27.07.2017
- prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 125/2002 și a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin
HGR nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare
- cererile (însoțite de documentația aferentă) înregistrate sub nr. 2036/12.04.2017,
3099/29.05.2017, 3312/9.06.2017 și 3321/12.06.2017 de la Parohia „ Sf. Apostoli Petru și Pavel și
Adormirea Maicii Domnului” – Boroaia Vale, Parohia „Sfântul Nicoale” – Moișa, Parohia „Sf. Împărați
Constantin și Elena” – Moișa și Parohia „Buna Vestire” - Bărăști
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit. c și art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei „ Sf.
Apostoli Petru și Pavel și Adormirea Maicii Domnului” – Boroaia Vale, comuna Boroaia pentru
continuare lucrări reparații curente la lăcașul de cult.
Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei „Sfântul
Nicoale” – Moișa, comuna Boroaia pentru înlocuire ferestre cu tâmplărie de tip PVC
Art.3
Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei „Sf.
Împărați Constantin și Elena” – Moișa, comuna Boroaia pentru executare lucrări de amenajări front
stradal la unitatea de cult.
Art.4 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei „Buna
Vestire” – Bărăști, comuna Boroaia pentru lucrări de înlocuire învelitoare la casa parohială și
construire anexe.

Art.5 Primarul prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia,
judeţul Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Pintiliescu Constantin

Boroaia, 27 iulie 2017
Nr. 36

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, după încheierea procedurilor de achiziție publică, pentru un număr de 3
obiective de investiții finanțate 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. 4140 din 19.07.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 4141 din 19.07.2017;
- 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 înregistrat sub nr.
_____din 27.07.2017
- adresa nr. 89737/19.07.2017 de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene
- 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 gimnazială cu clasele I-VIII, sat Moișa, comuna Boroaia” finanțat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 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 Săcuța, comuna Boroaia” finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 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 Giulești, comuna Boroaia” finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală , conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 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
Boroaia, 27 iulie 2017
Nr. 37

