ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă din excedentul Bugetului local al comunei Boroaia aferent 2017 a
deficitului Secțiunii Dezvoltare și aprobarea Contului de execuție existent la 31.12.2017
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. 448 din 23.01.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 449 din
23.01.2018;
- 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. 928 din 7.02.2018;
- prevederile OMFP nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.19, al.1, lit. „a", şi a art. 58, alin.1, lit. ,,a” şi ,,c” din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele
Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.( 2 ) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul Bugetului local al comunei Boroaia a deficitului
înregistrat la Secțiunea Dezvoltare la 31.12.2017, sursa A, în sumă de 678.435,27 lei.
Art.2 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia existent la 31.12.2017, la
Venituri în sumă de 11.920.435,09 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 10.382.311,86 lei, cu un Excedent de
1.538.123,23 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 Primarul şi Compartimentul Contabilitate – buget al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Moroșan Lucia
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 7 februarie 2018
Nr. 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local al comunei Boroaia, judeţul Suceava
aferent anului fiscal 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. 450 din 23.01.2018 ;
- Raportul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 451 din 23.01.2018;
- 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. 929 din 7.02.2018;
- Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018,
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- adresa nr. SVG_STZ/59/11.01.2018 și SVG_STZ /249/5.02.2018 de la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, respectiv adresa nr. 1339/15.01.2018 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
2018, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2
Se aprobă utilizarea excedentului existent la 31.12.2017 în sumă de 319.877 lei cu
destinaţia finanţării următoarelor obiective de investiţii :
 „Reabilitare și modernizare drumuri comunale, comuna Boroaia, județul Suceava” –
249.877 lei
 Rezervor apă potabilă 300 mc – 70.000 lei
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 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 Săftian Mihaela din sat Bărăști, comuna Boroaia, nr. 362, județul Suceava pentru
acoperire parțială costuri ocazionate de decesul soțului ei Săftian Gheorghe, CNP 1770220330788,
decedat la data de 25.11.2017
(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, numitului Harabagiu Acsinte din sat Giulești, comuna Boroaia, județul Suceava pentru
acoperire parțială costuri ocazionate de decesul cumnatului lui Carp Constantin, CNP 1580503330773,
decedat la data de 19.12.2017
(3) 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 Alexa Virginica din sat Săcuța, comuna Boroaia, județul Suceava pentru acoperire
parțială costuri ocazionate de decesul soțului ei Alexa Vasile, CNP 1641225070015, decedat la data de
31.01.2018
Art.5 Primarul şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Moroșan Lucia
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 7 februarie 2018
Nr. 2

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Calendarului anual de acțiuni culturale și sociale organizate de
Comuna Boroaia, județul Suceava în cursul anului 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. 452 din 23.01.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 453 din 23.01.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă
și protecție socială, activități social – culturale, culte, protecție copii, din cadrul Consiliului Local
Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. 930 din 7.02.2018;
- art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă Calendarul anual de acțiuni culturale și sociale organizate de Comuna
Boroaia, județul Suceava în cursul anului 2018 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr.1 se va modifica în cazul apariției unor noi acțiuni culturale și sociale
care nu se regăsesc.
Art.2.
Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei pentru buna desfășurare a acțiunilor
culturale și sociale enumerate în anexa nr.1.
Art.3. Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Moroșan Lucia
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia 7 februarie 2018
Nr. 3

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” –
Boroaia pentru luna Decembrie 2017 și casarea unor mijloace fixe
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată
subnr. 454 din 23.01.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat
sub nr. 455 din 23.01.2018;
- 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. 931 din 7.02.2018;
- 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. 34 din 8.01.2018 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia înregistrată la
instituţia noastră sub numărul 234/11.01.2018, respectiv adresa nr. 4150/5.12.2017 de la Şcoala Gimnazială
„Vasile Tomegea” – Boroaia înregistrată la instituţia noastră sub numărul 7413/11.12.2017
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 DECEMBRIE 2017 în sumă totală de 3.036 lei conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă casarea mijloacelor fixe ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” – Boroaia conform
anexei 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,
Moroșan Lucia
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 7 februarie 2018
Nr. 4

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
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. 456 din 23.01.2018
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat sub nr. 457 din 23.01.2018;
- 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. 932 din 7.02.2018
- Dispoziţia primarului nr. 5/15.01.2018 privind încadrarea doamnei Manolache Irina în
funcţia publică de REFERENT SUPERIOR, clasa III, în aparatul de specialitate al primarului
comunei Boroaia, Compartiment Contabilitate, Buget, taxe și impozite,
- Dispoziţia primarului nr.6/15.01.2018 privind încadrarea doamnei Andrioaia Elena
Lăcrămioara în funcţia publică de INSPECTOR SUPERIOR, clasa I, în aparatul de specialitate al
primarului comunei Boroaia, Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară,
- 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;
- prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- In conformitate cu prevederile prevederile din LEGII-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,
Moroșan Lucia
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 7 februarie 2018
Nr. 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înregistrarea Comunei Boroaia în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și
impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 471 din
23.01.2018 ;
- Raportul Compartimentului Taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 472 din 23.01.2018;
- 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. 933
din 7.02.2018;
- prevederile HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de plată online
a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea și completarea
H.G. NR. 1235/2010;
- Prevederile Ordinului nr. 168/2011 al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru
aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor și
impozitelor utilizând cardul bancar;
- Prevederile OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b ți alin.(4) lit. c, art. 39 alin.(1), art. 45 alin.(1) și art. 115
alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
(1) Se aprobă înregistrarea Comunei Boroaia în Sistemul Național Electronic de Plată online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).
(2) Comisionul datorat de utilizarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul
cardului bancar prin intermediul internetului, care nu va depăși 2% din valoarea tranzacției dar nu va fi mai mare de
30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;
Art.2
Comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către:
a) Plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de
servicii de plată;
b) Beneficiarul plății, respectiv Comuna Boroaia, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată
percepute de către furnizorul său de servicii, selectat în condițiile legii.
Art.3 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele specializate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Moroșan Lucia
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 7 februarie 2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării cantității de 30 litri combustibil/lună Serviciului public de alimentare cu
apă din cadrul UAT - 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. 473 din 23.01.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 474 din
23.01.2018;
- 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. 934 din 7.02.2018;
- HCL Boroaia nr. 29/27.10.2010 privind înființarea Serviciului public de alimentare cu apă a comunei
Boroaia, județul Suceava
- prevederile art. 36 alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr.273/2006 privind Finanțele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
(1) Se aprobă alocarea cantității de 30 litri combustibil/lună Serviciului public de alimentare cu
apă din cadrul UAT – Boroaia
(2) Cantitatea de combustibil se va utiliza de către domnul Afilipoaie Vasile, muncitor calificat,
conform Fișei postului, pentru deplasările din teren efectuate cu autoturismul proprietate persoanlă în vederea
remedierii defecțiunilor apărute pe rețeaua publică de alimentare cu apă, a verificării și citirii indexului la
apometrele beneficiarilor
(3) Cantitatea de combustibil reprezintă cantitatea maximă admisă a fi consumată lunar iar
justificarea consumului se va face prin întocmirea unui Raport de activitate însoțit de Foile de parcurs aferente.
Art.2 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Moroșan Lucia

Boroaia, 7 februarie 2018
Nr. 7

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect
servicii de arhivare și legare arhiva Primăriei comunei Boroaia, județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr.
475 din 23.01.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
476 din 23.01.2018;
- 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. 935 din 7.02.2018;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- 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 încheierea unui contract având ca obiect servicii de arhivare și legare arhiva Primăriei
comunei Boroaia, județul Suceava.
Art.2 Se aprobă includerea în Programul de achiziţii pentru anul 2018 și alocarea sumelor aferente pentru
serviciile menționate la art.1.
Art.3 Se mandatează Primarul comunei Boroaia, domnul ing. Vasile Berariu, să încheie contractul având ca
obiect serviciile menționate la art.1.
Art.4 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Moroșan Lucia

Boroaia, 7 februarie 2018
Nr. 8

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

