
 

       HOTĂRÂRE 
 

privind organizarea manifestărilor dedicate serbării celei de-a XIII – a ediții a „Zilei Comunei 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. 
2692 din 12.05.2017 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2693 din 
12.05.2017; 
 - 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 22.05.2017 
 -  Hotararea Consiliului Local Boroaia nr.13/13.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al comunei Boroaia pentru anul 2017 

- prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) și alin. (8) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 În temeiul prevederilor 45 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1   Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate serbării celei de-a XIII – a ediții a „Zilei Comunei Boroaia” 
din data de 25.05.2017. 

Art.2   Se aprobă comisia de organizare a manifestărilor dedicate serbării celei de-a XIII – a ediții a „Zilei 
Comunei Boroaia” conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei pentru activitățile desfășurate cu ocazia serbării celei de-a XIII-
a ediții a „Zilei comunei Boroaia” din data de 25.05.2017. 

Art.4    Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea manifestărilor dedicate serbării celei de-a 
XIII – a ediții a „Zilei Comunei Boroaia” conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5  Se aprobă Programul manifestărilor dedicate serbării celei de-a XIII – a ediții a „Zilei Comunei Boroaia” din 
data de 25.05.2017 conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6   Se aprobă acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Boroaia, județul Suceava persoanelor 
enumerate în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 
            Art.7  Primarul prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava și 
membrii comisiei de organizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Berariu Dumitru Dan 
                                                    
                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                                                        Secretarul Comunei, 
                                      Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 22 mai 2017   
Nr. 28 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 



       ANEXA NR.1 LA HCL BOROAIA NR.28/22.05.2017 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL        

 

 

COMISIA 

de organizare a manifestărilor dedicate serbării celei de-a XIII – a ediții a „Zilei 

Comunei Boroaia” 

 

1. Butnariu Cristian-Constantin – viceprimar – președinte comisie 

2. Strujan Constantin – bibliotecar – membru comisie 

3. Stan Doinița – referent superior – membru comisie 

4. Monoranu Neculai – consilier local – membru comisie 

5. Moroșan Lucia – consilier local – membru comisie 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Consilier, 

Berariu Dumitru-Dan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.2 LA HCL BOROAIA NR.28/22.05.2017 

 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL        

 

 

DEVIZ ESTIMATIV 

privind organizarea manifestărilor dedicate serbării celei de-a XIII – a ediții a „Zilei 

Comunei Boroaia” 

 

I. Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor cultural – artistice:  10.000 lei 

II. Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor sportive și de tineret: 1.000 lei 

III. Cheltuieli ocazioante de prezența delegațiilor oficiale prezente la manifestări 

(cheltuieli de masă, protocol): 6.000 lei 

IV. Alte cheltuieli: 3.000 lei 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Consilier, 

Berariu Dumitru-Dan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.3 LA HCL BOROAIA NR.28/22.05.2017 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL   

    

Programul zilei comunei Boroaia  din 25.05.2017: 

1030 – Competiții sportive între Școala Gimnazială Nr. 1 „Vasile Tomegea”  Boroaia și 

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni; 

1200- Slujba de comemorare a eroilor (Monumentul    din  curtea bisericii  Boroaia si 

Monumentul din  centrul civic) ; 

        -Depunerea de coroane la monumente cu asigurarea gărzii de către Școala de Subofițeri de 

Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni ; 

1300- Inmânarea diplomei de “Cetatean de onoare al Comunei  Boroaia, judetul 

Suceava”  familiilor care sarbatoresc 50 ani de la căsătorie; 

    -Program artistic oferit de elevii scolilor din Comuna Boroaia;(Restaurant     Afroditi); 

  -              - Elevii Scolii Gimnaziale: nr. 1 “VasileTomegea”Boroaia, și Școala Gimnazială Moișa; 

   - Interpreți de muzica populara: Marius Dochita, Casandra Răcar, Larisa Durnea, Florina Bîgu , 

Andrei Munteanu; 

-Formatia “CETINIȚA”  de dansuri popularea Căminului Cultural “Mihai Boleac” Boroaia; 

-Formatia de dansuri modern "CALIPSO" Falticeni a Casei de Cultura” Grigore Vasiliu Birlic” 

Falticeni; 

-Fomatia "Flori de pe Somuz"-  din comuna Bunesti; 

-Solist de muzica populara :  Andrei Mihailov; 

-Solistele de muzica populara :  Elena Rusu, Iuliana Condur, Ana Moisenco, Roxana Moisenco  

-Instrumentistul : George Roșca - elev în clasa V-a la Școala Gimnazială “Grigore Sturzu” Târzia 

-Fanfara DIN COMUNA  FÂNTÂNELE; 

1530- Solistele de muzică etno și populară : LORENA ȘI ADRIANA STUPARU 

Locația: Centrul Civic 

 

Președinte de ședință, 

Consilier, 

Berariu Dumitru-Dan 
 

      
 



    
                                                                                                                  ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 28 din 22.05.2017 

    ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA BOROAIA 
                                            

 

TABEL NOMINAL CETĂȚENI DE ONOARE 

“50 ANI DE LA CĂSĂTORIE” 

NR.CRT NUMELE  
ȘI PRENUMELE 

 

ADRESA 

1 PURCARU DUMITRU ȘI ECATERINA 
 

SAT BOROAIA, STR. SIBICHENI, 
COMUNA BOROAIA 

2 MONORANU CONSTANTIN ȘI MARIA 
 

SAT BOROAIA , STR. UNGURENI, 
COMUNA BOROAIA 

3 PIȘTA CONSTANTIN ȘI MARIA 
 

SAT BOROAIA , STR. PINTILENI, 
COMUNA BOROAIA 

4 PINTILIE PETRU ȘI ELISABETA 
 

SAT BĂRĂȘTI, STR. MORII, 
COMUNA BOROAIA 

5 CURCĂ NECULAE ȘI ANETE 
 

SAT MOIȘA, STR. SUSENI,  
COMUNA BOROAIA 

6 CONDUR GRIGORE ȘI MARIA 
 

SAT MOIȘA, STR. ÎNV. NECULAI 
CERCEL, COMUNA BOROAIA 

7 CORDUNEANU ANDREI ȘI 
GEORGETA 

SAT SĂCUȚA , STR. SĂCUȚA VALE 
COMUNA BOROAIA 

8 NICĂU MIHAI ȘI MARIA 
 

SAT SĂCUȚA , STR. SĂCUȚA VALE, 
COMUNA BOROAIA 

9 BOARE VASILE ȘI VALERIA 
 

SAT GIULEȘTI, STR. ÎNV. DUMITRU 
SĂVINESCU 

COMUNA BOROAIA 

 

        

       Președinte de ședință 

Consilier, 

Berariu Dumitru Dan 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
                                                         trim. II 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. 2694 din 12.05.2017 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
2695 din 12.05.2017; 

- 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 22.05.2017; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
  - Ordinul MFP nr. 614/14.05.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

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. 
II din 2017 după cum urmează: 

 
I. LA VENITURI: 

 
 

            - cap. 07.02.01.01-  „Impozit clădiri persoane fizize” cu suma de + 13.400 lei 
            - cap. 07.02.01.02-  „Impozit cădiri persoane juridice” cu suma de + 7.300 lei 

- cap. 07.02.02.01-  „Impozit teren persoane fizice” cu suma de + 20.100 lei 
- cap. 07.02.02.03-  „Impozit pe teren extravilan” cu suma de + 26.100 lei 
- cap. 07.02.03.-  „Taxe judiciare de timbru” cu suma de + 6.900 lei 
  
 
 
 
 

 

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

 
 
 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2087388


 
 
 

II. LA CHELTUIELI: 
 
 

- cap. 51.02/ art. 10  „Autorități executive - salarii” cu suma de + 59.300 lei după cum urmează: 
      - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 48.400 lei 

             - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 7.648 lei 
                                               - art. 10.03.02 - şomaj cu suma de + 242 lei 
                                               - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 2.518 lei 
                                     - art. 10.03.04 – fond risc cu suma de + 80 lei 
                                                - art. 10.03.06 - concedii cu suma de + 412 lei 

 
- cap. 67.02.03./art. 10 „Bibliotecă - salarii ” cu suma de + 4.500 lei după cum urmează: 

      - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 3.686 lei 
             - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 569 lei 

                                               - art. 10.03.02 - şomaj cu suma de + 18 lei 
                                               - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 187 lei 
                                     - art. 10.03.04 – fond risc cu suma de + 8 lei 
                                                - art. 10.03.06 - concedii cu suma de + 32 lei 

 
- cap. 67.02.03.07/ art. 20.01.09 „Cămine culturale – materiale și prestări servicii  ” cu suma de 

+ 10.000 lei 
                           

Art.2   Se aprobă credite de angajament aferent anului 2017 în sumă de 7.379.897 lei. 
 
Art.3   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Berariu Dumitru Dan                                                       

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 22 mai 2017          
Nr. 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico - economici aferent obiectivului 
„Reabilitare și modernizare drumuri comunale, 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. 2696 din 12.05.2017 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
2697 din 12.05.2017; 
 - 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 
22.05.2017 
 - Hotararea Consiliului Local Boroaia nr.13/13.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Consiliului Local al comunei Boroaia pentru anul 2017 

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale 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 investiția pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri comunale, 
comuna Boroaia, județul Suceava” 

Art.2  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 
modernizare drumuri comunale, comuna Boroaia, județul Suceava” conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Berariu Dumitru - Dan 
                                                 
                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                                                      Secretarul Comunei, 
                                            Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia,  22 mai 2017   
Nr. 30 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 


