ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi al numărului de personal al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Boroaia, județul Suceava
începând cu 1.03.2018
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.
1695 din 16.03.2018
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 1696
din 16.03.2018;
- 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. 1801 din 22.03.2018
- Dispoziţia primarului comunei Boroaia nr. 59/28.02.2018 privind încetarea contractului individual de muncă al
domnului Dănilescu Vasile, consilier personal al primarului comunei Boroaia
- prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, si a Hotărârii Consiliului Local
nr.2/2.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Boroaia pentru anul
2018, LEGEA-CADRU nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea
nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 140/16.06.2017 pentru modificarea art.128 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) lit. b) , art.45 alin.(1) 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 Organigrama instituţiei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotarare.
Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, judeţul Suceava,
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul comunei Boroaia, secretarul comunei si compartimentul financiar- contabil vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin

Boroaia, 22 martie 2018
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Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile
Tomegea” – Boroaia pentru luna Ianuarie 2018 și aprobarea Rețelei unităților de învățământ
preuniversitar de stat din comuna Boroaia pentru anul școlar 2018-2019
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată subnr. 1697 din 16.03.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1698 din 16.03.2018;
- 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. 1802 din 22.03.2018;
- 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, cu modificările și completările
ulterioare
- adresa nr. 412 din 2.02.2018 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia
înregistrată la instituţia noastră sub numărul 830/5.02.2018
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și OMECTS nr. 3283/2012 pentru
modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din
sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 6564/2011, OMEN nr.
5472/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea
rețelei din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019
- Avizul nr. 10069/11.12.2017 eliberat de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava
înregistrat la instituția noastră sub nr. 7505/15.12.2017
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit (b şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile
Tomegea” – Boroaia pentru Luna IANUARIE 2018 în sumă totală de 2.475 lei conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna
Boroaia pentru anul școlar 2018-2019 conform Avizului nr. 10069/ 11.12.2017 eliberat de către
Inspectoratul Școlar Județean Suceava care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele specializate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 22 martie 2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL Boroaia nr. 21 din 31.07.2013
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. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 1995/2006;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- HCL Boroaia nr. 21 din 31.07.2013 privind aprobarea Nomenclatorului stradal
pentru satele componente ale comunei Boroaia, județul Suceava
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 1699 din 16.03.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 1700 din 16.03.2018;
- 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. 1803 din 22.03.2018
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (5) 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 HCL Boroaia nr. 21 din 31.07.2013 în sensul schimbării
denumirii străzii situată în satul Giulești, comuna Boroaia din “strada Prof.dr. Nicu Miron” în
„strada Prof. Dr. Paul Miron”.
Art. 2. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 22 martie 2018
Nr. 11

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru un număr de
două obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 1701 din 16.03.2018
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 1702 din 16.03.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Boroaia înregistrat sub nr. 1804
din 22.03.2018
- HCL Boroaia nr. 16/13.03.2017 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
- 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
- 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 indicatorii tehnico – economici actualizați aferent obiectivului de investiții
„REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL
SUCEAVA” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați aferent obiectivului de investiții
„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre modifică și completează HCL Boroaia nr. 16/13.03.2017
Art.4 Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia,
judeţul Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 22 martie 2018
Nr. 12

