ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Moroșan Lucia
în Consiliul local Boroaia, județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- adresa Partidului Social Democrat nr. 43 din 1.03.2017 înregistrată la Primăria comunei Boroaia sub nr. 1099 din
2.03.2017;
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 1115
din 3.03.2017
- Raportul domnului Predoaia Vasile Remus, secretarul comunei Boroaia, înregistrat sub nr. 1116 din 3.03.2017;
- Procesul verbal întocmit de către Comisia de validare a unui mandat de consilier local înregistrat sub nr. 1286 din
13.03.2017;
- Hotărârea consiliului local Boroaia nr. 9 din 24.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier în
cadrul Consiliului local Boroaia a domnului Tomegea Gabriel și declararea locului de consilier vacant;
- prevederile art. 100 alin.(33) din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, art. 6 alin.(2) și art. 7 alin.(1) din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 31 alin.(2)-(3), art.31 ind.1 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) și art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se validează mandatul de consilier local al doamnei Moroșan Lucia, cu domiciliul in localitatea Boroaia,
sat Boroaia, județul Suceava inscris pe lista electorală a PSD, la legerile locale din 5 iunie 2016.
(2) Doamna consilier Moroșan Lucia va fi membru în COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT,
SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SOCIAL– CULTURALE, CULTE, PROTECȚIE
COPII din cadrul Consiliului local Boroaia
Art. 2 Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in contencios administrativ, in termen de 5 zile de la
adoptare sau in cazul celor absenti de la comunicare.
Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului – Judetul Suceava, Primarului comunei Boroaia,
Doamnei Moroșan Lucia, spre afisare;
Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 13 martie 2017
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local al comunei Boroaia, judeţul Suceava
aferent anului fiscal 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. 1117 din 3.03.2017 ;
- Raportul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1118 din 3.03.2017;
- 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. 1287 din 13.03.2017;
- Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017,
- prevederile art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr. SVG_STZ/258/22.02.2017 de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Suceava, respectiv adresa nr. 4837/ 28.02.2017 de la Consiliul Județean Suceava
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. a), ale art.45 alin.(1) şi 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,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Bugetului Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava, aferent anului fiscal
2017, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2
Se aprobă utilizarea excedentului existent la 31.12.2016 în sumă de 513.099 lei cu
destinaţia finanţării următorului obiectiv de investiţii :
 „Reabilitare și modernizare drumuri comunale, comuna Boroaia, județul Suceava”
Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei în conformitate cu prevederile Legii nr. 125/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 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
Art.4 (1) Se aprobă acordarea sumei de 2.000 lei ajutor de urgență în conformitate cu
prevederile art. 41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile

ulterioare, numitei Gherasim Maria din sat Săcuța, comuna Boroaia, nr. 55, județul Suceava pentru
acoperire parțială costuri reconstrucție locuință personală distrusă de incendiu
(2) Se aprobă acordarea sumei de 1.000 lei ajutor de urgență în conformitate cu
prevederile art. 41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare, numitei Diaconu Alexandra Maria din sat Moișa, str. Înv. Neculai Cercel, nr. 128, comuna
Boroaia, județul Suceava pentru acoperire parțială costuri ocazionate de decesul fiului ei Diaconu
Dragoș – Cristian, CNP 5160831336392, decedat la data de 29.01.2017.
Art.5 Primarul şi 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, 13 martie 2017
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
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. 1119 din 3.03.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 1120 din 3.03.2017;
- 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 13.03.2017
- art. 13 lit. d, art. 31 alin(3), art 32 alin (3) și (4) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art 2, alin (2) și (3) din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96 din 14 iunie
2016 şi art. 3 lit.a din anexa la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96 din 14 iunie 2016 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă, privind structura organizatorica şi dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă;
În temeiul art 36, alin.(6), lit. a, pct.8, art. 45 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 /
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă infiinteaza Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al comunei Boroaia
categoria I (C1) conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Boroaia conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Boroaia nr.
25 din 30.06.2015 privind reorganizarea SVSU Boroaia.
Art.4. Primarul comunei Boroaia, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 13 martie 2017
Nr. 14

ANEXA NR.1 la HCL nr. 14 din 13.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNEI BOROAIA
CONSILIUL LOCAL
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

Total = 22

1

1
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PREVENIRE
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9
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
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Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 13.03.2017

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ A COMUNEI
BOROAIA

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Date referitoare la constituirea serviciului

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată (alta decât cele
aparținând serviciilor de urgență profesioniste), organizată cu personal angajat și voluntar, în scopul apărării
vieţii, avutului public și/sau privat, în situaţii de urgenţă.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este constituit în subordinea consiliului local,
destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de
competenţă, să asigure coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de
protecţie civilă, să îndeplinescă atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin
activităţi de îndrumare şi control, să intervină în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor
situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de
dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi prestează
servicii în sectorul de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Bucovina” al
judeţului Suceava.
Sectorul de competenţă cuprinde teritoriul comna Boroaia.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate încheia contracte pentru asigurarea
intervenţiei în situaţii de urgenţă cu alte servicii voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă.
Art. 2. Prezentarea succintă a activității serviciului în funcție de tipurile de risc gestionate.











identifică sursele potenţiale de risc de pe raza administrativ-teritorială din sectorul de competență sau
limitrof acestuia;
desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor
de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile;
verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc situaţiile de
urgenţă, în domeniul de competenţă;
asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia
persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.
execută activităţile de înştiinţare şi alarmare a populaţiei despre pericolul producerii unei situaţii de
urgenţă;
execută pregătirea populaţie în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastre;
stabileşte zonele de inundabilitate precum şi inventarierea locuinţelor care se găsesc în aceste zone.
delimitează zonele cu alunecări de teren şi iau măsurile de stopare a fenomenului prin plantarea unor
arbori care pot străpunge stratul de humă.
identifică locurile de aprovizionarea cu apă, a rampelor de aprovizionare a autospecialelor de stins
incendii.

Art. 3. Alte date de interes general
Constituirea şi dimensionarea structurii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă s-a făcut în funcție
de clasificare și pe baza următoarelor criterii:
 tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
 destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul riscului de incendiu;
 asigurarea timpului de răspuns;
 asigurarea permanentă a intervenţiei.
În funcţie de tipurile de risc identificate conform Anexei nr. 5 din Anexa la Ordinul MAI 96 din 2016
clasificarea unitații adminstrativ teritoriale este:

Tipul de risc
Incendiu

Clasificare
COMUNA Boroaia

I1

I2

Gospodarii,
operatori
economici cu specific
agricol, terenuri agricole,
casa
de
vacanta,
campinguri

Constructii pana la
2etaje,
operatori
economici cu suprafata
pana la 300mp, depozite
cu suprafata pana la
50mp

COMUNA Boroaia
IP1
Incendiu de
padure

IP2

Pana la 25% din teritoriu

Intre 26 si 50% din
teritoriu

COMUNA Boroaia
In2

In1
Inundatie

Cutremur

Pana la 20 gospodarii care ar
putea fi afectate

Intre 21 si 100 gospodarii care
ar putea fi afectate

I3

I4

Constructii de la 2 la 4
etaje,
operatori
economici cu suprafata
cuprinsa intre 300 la 600
mp, spatii de productie
si/sau depozitare cu
suprafata intre 400 si
5000mp, structuri de
primire
turistica
cu
functiune de cazare cu
peste 50 locuri, policlinici

Constructii cu peste 4
etaje,
operatori
economici cu suprafata
peste 600 mp, spatii de
productie
si/sau
depozitare cu suprafata
peste 5000mp, spitale

IP3

IP4

intre 51 si 75% din
teritoriu

-Peste 75% din teritoriu
-Parcuri/rezervatii
nationale, zone
impadurite cuprinse intre
NATURA 2000 si alte
asemenea
-Terenuri in panta

In3

In4

Intre 100 si 500 gospodarii care
ar putea fi afectate, obiective
sociale si economice de interes
local care ar putea fi afectate

Peste 500 de gospodarii care
ar putea fi afectate, obiective
sociale si economice de interes
national care ar putea fi
afectate

COMUNA Boroaia
C1
Intensitate mai mica de VII pe scara MSK

C2
Intensitate mai mare sau egal cu VII pe scara MSK

Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea Serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Bucovina” al judeţului
Suceava.
Pentru asigurarea funcţionării, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, va avea în administrare:
- autospeciale şi utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor;
- sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;
- mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
- săli de pregătire a personalului;
- poligoane de antrenament;
- mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru;
- ateliere, magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului;
- substanţe şi echipamente de protecţie specifice, care se pun la dispoziţia forţelor de intervenţie chemate
în sprijin;
Întreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi dată în primire şefului serviciului, pe bază de semnătură.
De asemenea, se va întocmi inventarul patrimoniului serviciului care face parte din documentele de
organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii S.V.S.U., iar la predarea-primirea serviciului, obligatoriu se
va verifica şi patrimoniul serviciului.
Pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se execută în conformitate cu Planul
judeţean de pregătire pentru situaţii de urgenţă. Pe baza Planului Judeţean se întocmeşte planul local de
pregătire în care este cuprins şi SVSU. Evidenţa participării la pregătire se ţine de şeful serviciului şi se
raportează la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava .
Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:
- în baze de pregătire proprii acolo unde sunt, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice
intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale;
- în poligoanele de antrenament ale altor servicii, în baza unor protocoale.
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă participă la concursurile profesionale organizate la nivel
local, judeţean, zonal şi după caz, la nivel naţional, fondurile necesare fiind asigurate de către
Primărie cu aprobare Consiliului Local.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă
de către consiliul local.

Cap.2. ORGANIZAREA ȘI ATRIBUȚIILE SERVICIULUI

Art.1. Conducerea și structura organizatorică

Conducerea:
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este condus de un şef, profesionist în domeniu, angajat al
primăriei, ce se subordonează Consiliului Local şi nemijlocit primarului;
Structura organizatorică
Conform prevederilor art. 1,2,3 și anexei nr. 5 din anexa la O.M.A.I. nr. 96 din 23 iunie 2016, pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi
a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, la nivelul comunei este necesar a se constitui Serviciu
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria II (C2)
Având în vedere dotarea actuală, în baza prevederilor art.3 pct. I și anexa nr. 5 din anexa la acelaşi ordin
precum şi HCL nr. 14 din 13.03.2017 se constituie Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de
categoria I (C1) cu un număr de 22 voluntari (având în formaţia de intervenţie grupa de interventie si echipe
specializate, pe tipuri de riscuri).
Sector de competență: comuna Boroaia cu satele: Boroaia, Moisa, Săcuța, Brăști și Giulești

1. Compartiment pentru prevenire

Numărul specialiştilor ( personalului compartimentului), pentru activitatea de prevenire se stabileşte astfel:
a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;
b) în mediul rural, pentru 200 de locuinţe individuale sau gospodării, un specialist.
La nivelul comunei Boroaia având în vedere numărul de gospodării compartimentul prevenire se compune
din 13 specialişti.

Formaţia de intervenţie :

b. Echipe specializate :
- stingere incendii de pădure;
- căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări şi prăbuşiri de teren,
fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
- cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic si efectele unui accident nuclear;
- avertizare - alarmare
Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar.
Funcţia de şef serviciu și conducător autospecială se încadrează în mod obligatoriu cu personal angajat.
Personalul angajat trebuie să aibă calificarea şi atestarea necesare, conform reglementărilor în
vigoare
Personalul angajat şi cel voluntar trebuie să corespundă criteriilor fizice şi sa fie apt medical si psihiologic.
Criteriile fizice se evalueaza la incadrarea personalului, pe baza baremelor prevăzute în Ordinul MAI
96/2016.
Aptitudinea medicala se evalueaza la incadrare si anual.
Aptitudinea psihologica se evalueaza la incadrare si ulterior cel putin a data la 3 ani.

Art. 2. Atribuţiile serviciului

- Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni si activităţi de înştiinţare, avertizare,
alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare,
prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. si
decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protecţie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din
patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate si alte măsuri de protecţie a
cetăţenilor in caz de situaţii de urgentă;
- Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi aprobate pentru/la
intervenţii în sectorul/în afara sectorului de competenţă;
- Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;

- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, în sectorul de competenţă;
- Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi
protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
- Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie,
inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.

Art.3. Atribuţiile comparimentului/specialiştilor pentru prevenire

- planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de aplicare
a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi
bunurilor;
- desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc
specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor
de urgenţă;
- participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi
intervenţiei în situaţii de urgenţă;
- monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
- participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului propriu, precum si
a populaţiei;
- controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile operatorii
economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local;
- participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de
urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
- stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative
de răspuns;
- planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii
documentelor operative;
- organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică
rezultatele;
- participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori
au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
- constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
- acordă sprijin unităţilor de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a
concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
- asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate;
- desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific.
- pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, precum şi
pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu consiliul local la
întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu
riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava.
- supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau
distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;
- cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai
corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia.
-

Art.4. Atribuţiile formaţiilor de intervenţie, grupelor și echipelor specializate

- organizează intervenţia unitară a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgentă şi înlăturarea
efectelor negative ale calamitaţilor naturale şi catastrofelor;
- în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, anunţă imediat conducerea unităţii administrativteritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Bucovina” al judeţului Suceava, stabilind împreună cu
conducătorii locurilor de muncă măsurile necesare ce se impun;
- cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de
competenţă;
- transmite date şi informaţii Centrului Operativ al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

- organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături – salvarea victimelor
rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor
tehnologice.
- salvarea persoanelor şi bunurilor materiale în caz de inundaţii sau accidente la baraje
hidrotehnice.
- salvarea oamenilor şi animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate substanţe
chimice sau radioactive.
- participarea la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a accidentului
major.
- participarea la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele sinistrate.
- participarea temporară la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică dimensiune.
- participarea instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară pentru asigurarea
condiţiilor de trai ale acestora .
- asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie sau la cererea
altor servicii de urgenţă.
- participarea la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţiei din
sectorul de competenţă.

Cap.3 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 1. Atribuţiile şefului de serviciu

Şefului serviciului i se subordonează întreg personalul serviciului.
 organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului întocmind în acest scop
programul trimestrial şi urmăreşte executarea lui întocmai, de către întreg personalul serviciului, execută
instruirea metodică a şefilor echipelor de intervenţie;
 organizează activitatea pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă pe care o desfăşoară cu
compartimentul, în care scop:
- pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire la obiectivele locale şi gospodăriile
cetăţeneşti;
- controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. şi de dotare şi acţionează pentru
înlăturarea operativă a oricăror încălcări;
- desfăşoară activitate instructiv-educativă în rândul cetăţenilor;
- face propuneri consiliului local cu privire la încadrarea cu personal a serviciului, urmărind respectarea
criteriilor prevăzute de lege.
 organizează intervenţia serviciului - formaţiei de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi
înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea
primului ajutor persoanelor, în care scop:
- întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii
S.V.S.U. privind intervenţia formaţiei;
- pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie, prin executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi
şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi cu alte servicii;
- controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi
instalaţiile de stingere din dotarea serviciului, precum şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie
în permanentă stare de utilizare;
- organizează alarmarea în caz de incendiu, explozii, a S.V.S.U. vecine, cu care este stabilită
cooperarea;
- conduce serviciul în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea calamităţilor
naturale şi catastrofelor;
- face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului;
 asigură respectarea întocmai a programului zilnic al personalului angajat, înlocuieşte şi actualizează
documentele operative ale serviciului, asigură păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din
înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare
a personalului serviciului;
 in conformitate cu revederile ordinului comun MAI/MMP nr.192/1422 din 2012 şeful Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ

teritoriale având următoarele atribuţii:
- Întocmeşte şi actualizează planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă, afişarea extraselor din aceste planuri pe pagina de
internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
- Asigură, prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, supravegherea permanentă, pe timpul apelor
mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea
inundaţiilor ;
- Centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi
transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;
- Organizează şi desfăşoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl
prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru
diminuarea pagubelor;
- Urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor
pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile
de scurgere a podurilor şi podeţelor;
- Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi
hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a populaţiei;
- Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte starea construcţiilor
hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor, precum şi efectele inundaţiilor;
- Solicită fondurile necesare dotării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu materiale şi mijloace
specifice intervenţiei la inundaţii aaglomerări de gheţuri şi accidente la construcţii hidrotehnice;
 Efectueaza instructajul introductiv general, pe locul de muncă și periodic cu membrii serviciului
consemnând acest lucru în fișele de evidență SSM.

Art. 2. Atribuţiile șefului compartimentului de prevenire
-

-

-

-

Asigură, controlul respectării legislaţiei în vigoare în domeniul situaţiilor de urgenţă al obiectivelor
aparţinând domeniului public şi privat din zona de competenţă precum şi la gospodăriile cetăţeneşti
şi propune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
Prezintă prin șeful de serviciu Consiliului Local şi Primarului informări periodice cu privire la situaţia
operativă din zona de competenţă;
Menţine permanent legătura între șeful serviciului voluntary pentru situații de urgență şi membrii
compartimentului de prevenire referitor la situaţia operativă din zona de competenţă, asigurând fluxul
de informaţii;
Asigură atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară
şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită, sau când se înregistrează vânturi
puternice;
Asigură supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural – sportivă sau
distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;
Urmărește depistarea şi înlăturarea operativă a pericolelor şi cauzelor de incendiu, precum şi a
condiţiilor care le generează;
Stabilește măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor constatate şi respectarea normelor,
normativelor şi a altor prescripţii tehnice şi dispoziţii referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în soluţionarea unor probleme de prevenire şi
stingere a incendiilor sau conexe cu acestea;
Urmărește tragerea la răspundere a celor vinovaţi de abaterile şi neajunsurile manifestate în
activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor și a altor tipuri de riscuri;
Asigură cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie împotriva incendiilor asigurat în instituţii
şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi
stingere a incendiilor.

Art.3. Atribuţiile membrilor compartimentului de prevenire
-

participarea la toate activităţile de instruire de specialitate organizate cu serviciul voluntar pentru
situații de urgență , însușirea cunoștințelor necesare verificarii în teren a respectrii normelor PSI la
gospodariile cetățenești;

-

asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea
impotriva incendiilor şi protecţia civilă;
identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de aparitie a
lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care executa controlul
de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în
situaţii de urgenta;
Consemare concluziilor controalelor în caietul/nota de control;
prezentarea concluziilor controalelor efectuate șefului de compartiment sesizând locurile cu pericolele
majore;
îndeplinește orice alte sarcini legate de atribuţiile compartimentului.

Art.4. Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie

- conduce nemijlocit activitatea de pregătire a formaţiilor de intervenţie, desfăşurarea şedinţelor de
pregătire şi a exerciţiilor practice şi teoretice;
- conduce activitatea formaţiei de intervenţie în toate situaţiile pe timpul intervenţiei;
- răspunde de mobilizarea membrilor formaţiilor pentru participarea la intervenţii, precum şi la
exerciţiile de pregătire;
- răspunde de evidenţa personalului care încadrează formaţia de intervenţie;
- răspunde de menţinerea stării de operativitate a tehnicii şi materialelor din înzestrarea formaţiei
de intervenţie;
- face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor;
- face propuneri pentru completarea sau preschimbarea tehnicii şi materialelor deteriorate sau
uzate pe timpul intervenţiei ;
- efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi membrii
detaşamentului, consemnând aceasta în fişele individuale.

Art.5. Atribuţiile şefului grupei de intervenţie
dotare;

- păstrează evidenţa membrilor grupei de intervenţie pe care o conduce;
- se preocupă în permanenţă de menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tehnicii din

- mobilizează şi conduce grupa/echipajul/echipa la activităţile la care ia parte;
- coordonează activitatea membrilor echipajul/grupa de intervenţie /echipa specializată, stabilind
atribuţiile fiecăruia în cazul participării la intervenţie;
- răspunde de păstrarea şi respectarea N.T.S.M. pe timpul pregătirii şi participării la intervenţii;
- informează şeful serviciului şi/sau şeful formaţiei imediat ce survine o modificare în structura
grupei de intervenţie sau a datelor personale ale membrilor (schimbare de nume, loc de muncă, domiciliu,
număr de telefon, etc.);

Art.6. Atribuţiile şefului echipei specializate

- răspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se prezintă rapid la
locul stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru care au fost chemaţi;
- se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a dotării;
- poartă echipament de protecţie specific, în cadrul tuturor acţiunilor pe care le coordonează sau la
care participă;
- în cadrul echipei pe care o conduce, stabilește activități specifice pe care membrii acestora le
îndeplinesc pe timpul intervențiilor;

Art.7. Atribuțiile membrilor grupelor de intervenție

Se subordonează şefului grupei de intervenție din care face parte şi şefului serviciului, având următoarele
sarcini:

- participă la toate activităţile de instruire de specialitate organizate cu serviciul, execută antrenament
pentru mânuirea corectă a utilajelor, accesoriilor şi echipamentului de protecţie din dotare;
- participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi bunurilor şi de
înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale sau catastrofelor;
- execută alături de şoferi şi mecanici de M.P., lucrări de întreţinere la maşinile, utilajele şi accesoriile de
stingere a incendiilor pe care le deservesc, precum şi a echipamentului de protecţie;
- îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului, stabilite de şeful acestuia sau de şeful de
grupă;

Art.8. Atribuțiile membrilor echipelor specializate

- participă la pregătirea teoretică, exerciţii şi aplicaţii practice, situaţii speciale şi concursuri profesionale;
- se pregătesc pentru participarea la executarea misiunilor cu caracter special, care reclamă eforturi
fizice prelungite, folosind în acest scop mijloacele din dotarea serviciului ca, aparate izolante,
aparate cu aer comprimat, măşti contra fumului şi gazelor, costume pentru protecţie contra
temperaturilor, instalaţii pentru pregătire fizică, corzi şi brâe sau poligoane special amenajate;
- execută la ordinul şefului echipei misiuni privind salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor în condiţii
deosebite de fum intens şi temperaturi ridicate, în locuri greu accesibile, înălţimi, subsoluri, cabluri
electrice, dărâmături, etc.
- îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului, stabilite de şeful acestuia sau de şeful de
echipă;

Art.9. Atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie

- răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a autospecialei de
intervenţie;
- completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al autospecialei de intervenţie;
- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
- propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat;
- informează şeful echipajului/grupei de intervenţie cu orice problemă care apare la autospecială;
- ţine evidenţa tehnicii, accesoriilor, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autospeciala de
intervenţie pentru acţiuni de intervenţie;
- dispune autovehiculul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă sau
la dispoziţia şefului echipajului/grupei de intervenţie sau punctului de lucru;

Art.10. Atribuţiile mecanicului de utilaj

informează superiorii despre capacitatea de intervenţie a autospecialei
răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a utilajului de intervenţie;
completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al utilajului de intervenţie;
desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat;
informează şeful echipajului/grupei de intervenţie cu orice problemă care apare la utilaj;
ţine evidenţa tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din utilaj pentru acţiuni de
intervenţie;
- dispune utilajul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă sau la
dispoziţia şefului echipajului/grupei de intervenţie sau punctului de lucru;
- informează superiorii despre capacitatea de intervenţie a utilajului ;
-

Primar,
Ing. Vasile Berariu

Președinte de ședință
Berariu Dumitru Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind implementarea obiectivului de investiții „Modernizare bază sportivă AS Unirea Boroaia,
comuna Boroaia, județul Suceava” propus spre finanțare 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. 1284 din 13.03.2017 ;
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1285 din 13.03.2017;
- 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. 1286 din 13.03.2017;
- adresa nr. 5469/9.03.2017 de la MDRAPFE înregistrată la instituția noastră sub nr. 1283/13.03.2017
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 158/14.01.2015 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), alin.(4) lit. d) –e), art.45 alin.1 coroborat cu art.115, alin.1 din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ A.S
UNIREA BOROAIA, COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național
de Dezvoltare Locală
Art. 2 Se aprobă valoarea estimativă a obiectivului de investiții enumerat la art.1 conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 13 martie 2017
Nr. 15

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia
pentru un număr de 8 obiective de investiții propuse spre finanțare 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. 1287 din 13.03.2017 ;
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1288 din
13.03.2017;
- 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. 1289 din 13.03.2017;
- HCL Boroaia nr. 11/24.02.2017 privind implementarea unui număr de 7 obiective de
investiții propuse spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală și HCL Boroaia
nr.15/13.03.2017 privind implementarea obiectivului de investiții „Modernizare bază sportivă AS
Unirea Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava” propus spre finanțare prin Programul Național
de Dezvoltare Locală
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 158/14.01.2015 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin
Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), alin.(4) lit. d) –e), art.45 alin.1 coroborat cu art.115,
alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA,
JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „EXTINDERE RETEA DE APA IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL
SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform anexei
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA
BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare
Locală conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA ILUMINAT PUBLIC IN
COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA” propus spre finanțare prin Programul Național de
Dezvoltare Locală conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA BOROAIA,
JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „REABILITARE POD DC13 PESTE PARAUL SEACA, COMUNA
BOROAIA JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare
Locală conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „CONSOLIDARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
PRIN ZID DE SPRIJIN SI PILOTI FORATI IN LUNGIME DE 500 M , IN SAT MOIȘA, COMUNA
BOROAIA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform anexei
nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și a contribuției comunei Boroaia aferent
obiectivului de investiții „MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ A.S UNIREA BOROAIA, COMUNA
BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare
Locală conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 13 martie 2017
Nr. 16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului
“ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL 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. 1341 din 15.03.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1342 din 15.03.2017;
- 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 24.03.2017;
-art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) si d), coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d), ale alin. (5) lit. c)
şi ale alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. e) și celor ale art. 115 alin.(1) lit. b) din legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției “ Modernizare
drumuri comunale in comuna Boroaia, județul Suceava” proiect ce va fi depus spre finanțare în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, submăsura 7.2 "Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică", de Comuna Boroaia.
Art.2
Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI, întocmita de SC SIGM
HOME PROJECTS SRL Iasi si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul
proiectului “Modernizare drumuri comunale in comuna Boroaia, județul Suceava” conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite.
Art.4. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. comunaboroaia.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 17

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ANEXĂ la HCL nr. 17/ 24.03.2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investitiei:
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA
In lei/euro la cursul ECB
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3

2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2

DENUMIREA CAPITOLELOR SI
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

4,5085

lei/euro din data de 06.02.2017

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

mii EURO mii lei
mii lei
mii lei
3
4
5
6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului
Obţinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si
0,000
0,000
0,000
0,000
aducerea la starea initiala
TOTAL CAP. 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
0,000
0,000
0,000
0,000
necesare obiectivului
TOTAL CAP. 2
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren ( geo., topo., hidro. )
19,021
4,219
3,614
22,635
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri
1,844
0,409
0,000
1,844
si autorizaţii
Proiectare şi inginerie
200,660
44,507
38,125
238,785
Organizarea procedurilor de achizitie
9,017
2,000
1,713
10,730
Consultanta
178,113
39,506
33,841
211,954
Asistenţă tehnică
40,577
9,000
7,710
48,287
TOTAL CAP. 3
449,232
99,641
85,003
534,235
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.044,143
Constructii si instalatii :
897,004 768,387
4.812,530
Montaj utilaje tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si
0,000
0,000
0,000
functionale cu montaj
0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de
0,000
0,000
0,000
transport
0,000
0,000
Dotări
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAP. 4
4.044,143
897,004 768,387
4.812,530
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
Organizare de şantier
40,441
8,970
7,684
48,125
5.1.1. - lucrari de constructii
40,441
8,970
7,684
48,125
5.1.2. - cheltuieli conexe organizarii
0,000
0,000
0,000
santierului
0,000
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
20,423
4,530
0,000
20,423
2

mii EURO
7
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,021
0,409
52,963
2,380
47,012
10,710
118,495
1.067,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.067,435
10,674
10,674
0,000
4,530

5.3

6.1
6.2

9,020
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
47,475
10,530
TOTAL CAP. 5
108,339
24,030
16,704
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare
Pregătirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAP. 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
4.601,714 1.020,675 870,094
din care , C + M
4.084,584
905,974 776,071

Primar,
Ing. Vasile Berariu

56,495
125,043

12,531
27,735

0,000
0,000
0,000
5.471,808
4.860,655

0,000
0,000
0,000
1.213,665
1.078,109

Președinte de ședință
Berariu Dumitru Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL
CUI 4326787

HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin (2) si Art. 1166 si urmatoarele din Legea 287/2009 privind Codul Civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 1995/2006;
- art. 36 alin (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 1343 din 15.03.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
1344 din 15.03.2017;
- 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 24.03.2017;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice
de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local Boroaia nr. 17 din 24.03.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului“ MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”
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 necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea
proiectului „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL
SUCEAVA”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei in relatia cu AFIR este, potrivit legii, primarul
acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comunei.
Art. 6. - Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.comunaboroaia.ro/.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 18

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES
CĂTRE EXPLOATAŢIILE AGRICOLE DIN COMUNA BOROAIA, JUDETUL 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. 1345 din 15.03.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1346 din 15.03.2017;
- 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 24.03.2017;
-art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) si d), coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d), ale alin. (5) lit. c)
şi ale alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. e) și celor ale art. 115 alin.(1) lit. b) din legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției
“Modernizare drumuri de acces către exploataţiile agricole din comuna Boroaia, județul Suceava”
proiect ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 20142020, Submăsura 4.3 INVESTITII PENTRU DEZVOLTARE, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA
INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE- COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE ACCES
AGRICOLĂ., de Comuna Boroaia.

Art.2 Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI, întocmita de SC SIGM
HOME PROJECTS SRL Iasi si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul
proiectului Modernizare drumuri de acces către exploataţiile agricole din comuna Boroaia, județul
Suceava” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite.
Art.4. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. comunaboroaia.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 19

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ANEXĂ la HCL nr. 19/ 24.03.2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI
“MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE EXPLOATAŢIILE AGRICOLE DIN COMUNA
BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investitiei:
MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES CATRE EXPLOATATIILE AGRICOLE DIN COMUNA BOROAIA, JUD.
SUCEAVA
In lei/euro la cursul ECB

Nr.
crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI
SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI

1
1.1
1.2
1.3

2

2

4.5085

lei/euro din data de 6/02/2017

Valoarea (fara TVA)

TVA

mii EURO
mii lei
mii lei
mii lei
3
4
5
6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia
mediului si aducerea la starea
initiala
TOTAL CAP. 1

Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului

0.000

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

Asistenţă tehnică
TOTAL CAP. 3:

7
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.366

1.190

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren ( geo., topo., hidro.
4.509
1.000
0.857
)
Taxe pentru obtinerea de avize,
0.000
0.000
0.000
acorduri si autorizaţii
Proiectare şi inginerie
Organizarea procedurilor de
achizitie
Consultanta

mii EURO

0.000

TOTAL CAP. 2
3.1

Valoarea (inclusiv TVA)

168.167

37.300

31.952

200.119

44.387

4.959

1.100

0.942

5.901

1.309

174.479
9.017

38.700

33.151
1.713

207.630
10.730

46.053
2.380

429.745

95.319

5,110.857
0.000

1,133.604
0.000

2.000
361.131
80.100
68.615
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
Constructii si instalatii :
4,294.838
952.609
816.019
Montaj utilaje tehnologice
0.000
0.000
0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice
si functionale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente
de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4,294.838
952.609
816.019
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
35.279
7.825
6.703
35.279
7.825
6.703

0.000
0.000
0.000
5,110.857

0.000
0.000
0.000
1,133.604

41.982
41.982

9.312
9.312

0.000

0.000

47.632
26.823
116.437

10.565
5.950
25.827

0.000
0.000
0.000
5,657.040
5,152.839

0.000
0.000
0.000
1,254.750
1,142.916

4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

Dotări
Active necorporale
Total 4.6
TOTAL CAP. 4:
Organizare de şantier
5.1.1. - lucrari de constructii
5.1.2. - cheltuieli conexe
organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul
creditului

0.000

0.000

0.000

10.565
47.632
0.000
4.281
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
22.542
5.000
TOTAL CAP. 5 :
105.453
23.390
10.984
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare
Pregătirea personalului de
exploatare
0.000
0.000
0.000
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAP. 6
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
4,761.422 1,056.099
895.618
din care , C + M
4,330.117
960.434
822.722

Primar,
Ing. Vasile Berariu

Președinte de ședință
Berariu Dumitru Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL
CUI 4326787

HOTĂRÂRE
privind actualizarea HCL Boroaia nr. 25/20.04.2016 privind implementarea proiectului
„MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE EXPLOATAŢIILE AGRICOLE DIN COMUNA
BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin (2) si Art. 1166 si urmatoarele din Legea 287/2009 privind Codul Civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 1995/2006;
- art. 36 alin (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- HCL Boroaia nr. 25 din 20.04.2016 privind implementarea proiectului
„MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE EXPLOATAŢIILE AGRICOLE
DIN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 1378 din 15.03.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 1379 din 15.03.2017;
- 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 24.03.2017;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local Boroaia nr. 19 din 24.03.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului
“MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE EXPLOATAŢIILE AGRICOLE DIN COMUNA
BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”

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 modificarea Anexei 2 la HCL Boroaia nr. 25 din 20.04.2016, respectiv
numărul agenţilor economici (agricoli şi non agricoli), deserviţi direct de Proiect, care sunt cuprinşi
în anexa nr 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
http://www.comunaboroaia.ro/.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 20

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

Anexa nr. 2 la HCL nr. 20 din 24.03.2017

Numărul agenților economici (agricoli și non agricoli)
deserviți direct de Proiect „MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES CĂTRE EXPLOATAŢIILE
AGRICOLE DIN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”
Activitate
Nr crt

Denumire agent economic

Agricolă/non
agricolă

1.

AGROVANEX S.R.L.

Activitate agricola

2.

CATOD COMPANY S.R.L.

Activitate agricola

3.

EXPORT ANDORT S.R.L.

Activitate agricola

4.

ASOCIAŢIA PĂŞUNILOR ŞI A CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE DIN COMUNA BOROAIA, JUDEŢUL
SUCEAVA

Activitate agricola

5.

SC CARPENTRY PATROL S.R.L.

Activitate nonagricolă

TOTAL AGENȚI ECONOMICI - 5

Primar,
Ing. Vasile Berariu

Președinte de ședință
Berariu Dumitru Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „ ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM
NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA, JUDETUL 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. 1380 din 15.03.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1381 din 15.03.2017;
- 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 24.03.2017;
-art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) si d), coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d), ale alin. (5) lit. c)
şi ale alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. e) și celor ale art. 115 alin.(1) lit. b) din legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției
„ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA,
JUDETUL SUCEAVA” proiect ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică", de Comuna Boroaia.

Art.2 Se aprobă documentația tehnico-economică nr. 10/2016, faza SF, întocmita de SC
SIGM HOME PROJECTS SRL Iasi si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din
cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA,
COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA” conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite.
Art.4. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. comunaboroaia.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 21

ANEXĂ la HCL nr. 21/ 24.03.2017
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI
„ ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COM.BOROAIA, JUD.
SUCEAVA”,
In lei/euro la cursul ECB
Nr.
crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

1

2

20.02.2017

Valoarea (fara TVA)

TVA

mii
mii lei
mii lei
EURO
3
4
5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
9,044
2,000
1,718

1.1
1.2

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecţia mediului si
aducerea la starea initiala
TOTAL CAP. 1

2

4,5218

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

7

0,000
10,762

0,000
2,380

10,761

2,380

18,087
CAPITOLUL 2

4,000

3,436

21,523

4,760

22,609

5,000

4,296

26,905

5,950

26,905

5,950

5,381

1,190

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

22,609
5,000
4,296
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren ( geo., topo., hidro. )
4,522
1,000
0,859
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizaţii
Proiectare şi inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenţă tehnică
TOTAL CAP. 3:

0,904

0,200

0,000

0,904

0,200

84,105
9,044
94,958
18,539

18,600
2,000
21,000

15,980
1,718
18,042
3,522

100,085
10,762
113,000
22,061

22,134
2,380
24,990
4,879

252,193

55,773

2.212,482
10,762

489,292
2,380

48,428

10,710

0,000

0,000

96,857
0,000
0,000
2.368,529

21,420
0,000
0,000
523,802

20,448
20,448

4,522
4,522

0,000

0,000

4,100
212,072
46,900 40,121
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
Constructii si instalatii :
1.859,229 411,170 353,253
Montaj utilaje tehnologice
9,044
2,000
1,718

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

5.1

6

1,718

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
cu montaj

4.6

mii EURO

2,000

4.3

4.5

mii lei

9,043

TOTAL CAP. 2
3.1

Valoarea (inclusiv TVA)

40,696

9,000

7,732

0,000
0,000
0,000
Dotări
81,392
18,000 15,465
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
Total 4.6
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAP. 4:
1.990,361 440,170 378,168
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
Organizare de şantier
17,183
3,800
3,265
5.1.1. - lucrari de constructii
17,183
3,800
3,265
5.1.2. - cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3

2,130
9,631
0,000
4,296
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
22,609
5,000
TOTAL CAP. 5 :
49,423
10,930
7,561
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1
6.2

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice
TOTAL CAP. 6
TOTAL GENERAL
din care , C + M

Primar,
Ing. Vasile Berariu

0,000
0,000
0,000
2.292,552
1.926,152

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
507,000 433,582
425,970 365,968

9,631
26,905
56,984

2,130
5,950
12,602

0,000
0,000
0,000
2.726,134
2.292,120

0,000
0,000
0,000
602,887
506,904

Președinte de ședință
Berariu Dumitru Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL
CUI 4326787

HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
„ ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA,
JUDETUL SUCEAVA”
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin (2) si Art. 1166 si urmatoarele din Legea 287/2009 privind Codul Civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 1995/2006;
- art. 36 alin (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 1382 din 15.03.2017 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 1383 din 15.03.2017;
- 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 24.03.2017;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice
de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local Boroaia nr. 21 din 24.03.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA, JUDETUL
SUCEAVA”
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 necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea
proiectului „ ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA
BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei in relatia cu AFIR este, potrivit legii, primarul
acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comunei.
Art. 6. - Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
http://www.comunaboroaia.ro/.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 22

Anexa nr. 1 la HCL nr. 22/24.03.2017

Caracteristicile tehnice ale proiectului
Denumire proiect : ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA,
COM.BOROAIA, JUD. SUCEAVA
NUMARUL PERSOANELOR DESERVITE DE PROIECT ESTE 4589 CONFORM
RECENSAMANTULUI DIN 2011, IAR CAPACITATEA UNITATII DE INVATAMANT ESTE DE 45 DE
COPII.
Funcțiune principală
Funcțiune secundară
Regim de înălțime
S construită (Sc)
S construită desfășurată (Scd)
S utilă (Su)
S teren
P.O.T.
C.U.T.
Categoria de importanță a clădirii
Clasa de importanță a clădirii
Gradul de rezistență la foc

Nr.Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

activități de educare preșcolară
cancelarie,vestiare
P+E
292,29 mp
576,50 mp
427,46mp
1732,94 mp
16.86%
0.33
C – conform HGR nr. 766/1997
III – conform normativ P100 – 1 / 2013
II - risc mic de incendiu

DENUMIRE ÎNCAPERE
PARTER
VESTIBUL
VESTIAR COPII
VESTIAR EDUCATORI
GRUP SANITAR EDUCATORI
CANCELARIE
OFICIU CORNU SI LAPTELE
DEPOZITARE CORNU SI LAPTELE
VESTIAR PERSONAL CURĂȚENIE
DEPOZITARE MATERIALE CURATENIE
HOL DISTRIBUTIE
HOL ACCES SECUNDAR
HOL
SALA ACTIVITATI
GRUP SANITAR COPII
GRUP SANITAR PERS DIZABILITATI
CENTRALA TERMICA

SUPRAFATĂ (mp)
7,73
19,68
6,59
7,36
28,19
5,43
5,91
5,87
6,41
44,65
8,09
2,23
55,86
11,88
3,74
13,96
Sup=233,58mp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ETAJ
SALA DE GRUPA I
DEPOZITARE MAT. DIDACTICE
SALA DE GRUPA II
DEPOZITARE MAT. DIDACTICE
SALA DE GRUPA III
DEPOZITARE MAT. DIDACTICE
HOL
G.S. COPII
G.S. EDUCATORI

52,34
4,16
50,37
3,47
52,52
4,72
4,69
17,90
3,71
Sue=193,88 mp
Sut=427.46mp

*Caracteristicile tehnice ale proiectului se completează cu specificații din studiul de fezabilitate nr. 10/2016

Primar,
Ing. Vasile Berariu

Președinte de ședință
Berariu Dumitru Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și asistență tehnică în
domeniul Situațiilor de urgență și Securității și Sănătății în muncă
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. 1412 din 16.03.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1413 din 16.03.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei 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 24.03.2017;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
- art. 21 alin.(2), (2 ind.1) și alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 51 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) , art. 45 alin. (1) și art. 115 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 achiziționarea de servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul
Situațiilor de urgență pentru elaborarea și actualizarea documentelor Comitetului Local pentru Situații
de urgență și ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Boroaia, în condițiile respectării
prevederilor HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice.
Art.2 Se aprobă achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul Securității și Sănătății
în muncă și Situații de urgență pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei
Boroaia, beneficiarii Legii 416/2001 și a Legii 52/2001 (zilieri), în condițiile respectării prevederilor HG
395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 3 Se aprobă includerea în Programul de achiziţii pentru anul 2017 și alocarea sumelor
aferente pentru serviciile menționate la art.1 și 2.
Art.4 Se mandatează Primarul comunei Boroaia, domnul ing. Vasile Berariu, să încheie
contractele având ca obiect serviciile menționate la art.1 și 2.
Art.5 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Berariu Dumitru Dan

Boroaia, 24 martie 2017
Nr. 23

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

