ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
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CONSILIUL LOCAL
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile
Tomegea” - Boroaia pentru lunile APRILIE şi MAI 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. 3559 din 21.06.2017 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 3560 din 21.06.2017;
- 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. 3575 din 28.06.2017;
- prevederile HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat
- adresele nr. 1134/4.05.2017 şi 1502/6.06.2017 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia înregistrate la instituţia noastră sub numerele 2514/5.05.2017 şi 3267/8.06.2017;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit (b şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea”
- Boroaia pentru Luna APRILIE 2017 în sumă totală de 1.524 lei şi pentru Luna MAI 2017 în sumă
totală de 3.592 lei conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Boroaia şi Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii
„ ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA,
JUDEŢUL 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. 3561 din 21.06.2017
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
3562 din 21.06.2017;
- 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. 3576 din 28.06.2017
- HCL Boroaia nr. 21/24.03.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „ ÎNFIINŢARE
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA, JUDEŢUL SUCEAVA”
- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
în temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit. b şi 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii
ÎNFIINŢARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA,
JUDEŢUL SUCEAVA”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre modifică şi completează HCL Boroaia nr. 21/24.03.2017
Art.3 Primarul şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

