ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Suceava, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și 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. 3014 din 8.06.2018
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
3015 din 8.06.2018;
- 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. ______ din 26.06.2018
- adresa DGASPC Suceava nr. 58234 din 4.05.2018 înregistrată la instituția noastră sub nr. 2706
din 18.05.2018
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările
ulterioare și ale HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
În temeiul art. 36 alin.(6) lit.a) pct. 2), 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Suceava, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și UAT Boroaia conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Boroaia să semneze Protocolul prevăzut la art.1
Art.3. Primarul comunei Boroaia prin compartimentele specializate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin

Boroaia, 26 iunie 2018
Nr. 22

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul UAT Boroaia aferent
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. 3016 din 8.06.2018
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 3017 din 8.06.2018;
- 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. ______ din 26.06.2018
- art. 4 alin. (1) - (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 6 şi 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul UAT Boroaia aferent
anului 2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. 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, 26 iunie 2018
Nr. 23

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile
Tomegea” – Boroaia pentru lunile Aprilie și Mai 2018
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată subnr. 3051 din 8.06.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 3052 din 8.06.2018;
- 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. ____ din 26.06.2018;
- 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
- adresele nr. 1265/2.05.2018 și 1718/7.06.2018 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” –
Boroaia înregistrate la instituţia noastră sub numerele 2445/3.05.2018 și 3040/8.06.2018
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 APRILIE 2018 în sumă totală de 2.697 lei și pentru Luna MAI
2018 în sumă totală de 4.170 lei conform anexelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 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, 26 iunie 2018
Nr. 24

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent
trim. II din 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.
3075 din 11.06.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3076 din
11.06.2018;
- 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. 3327 din 26.06.2018;
- prevederile Legii 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 rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent trim. II din 2018
după cum urmează:

I.

LA VENITURI:

- cap. 03.02.18- „Impozit pe venituri din transfer de proprietăți imobiliare” cu suma de + 378 lei
- cap. 07.02.01.01- „Impozit pe cladiri persoane fizice” cu suma de + 17.831 lei
- cap. 07.02.01.02- „Impozit clădiri persoane juridice” cu suma de + 19.347 lei
- cap 07.02.02.01„ Impozit teren persoane fizice”+12.645 lei
- cap. 07.02.02.02 „ Impozit teren persoane juridice”+482 lei
- cap. 07.02.02.03 „ Impozit teren extravilan” +22.673 lei
- cap. 16.02.02.01- „Impozit mijloace transport persoane fizice” cu suma de +21.609 lei
- cap. 16.02.02.02- „Impozit mijloace transport persoane juridice” cu suma de +3.553 lei
- cap. 16.02.03- „Taxe și tarife eliberare licențe, autorizații funcționare” cu suma de + 12.932 lei
- cap. 34.02.02- „Taxe extrajudiciare de timbru” cu suma de + 2.255 lei
- cap. 36.02.50.- „Alte venituri” cu suma de +47.629 lei
- cap. 37.02.03 – “varsaminte din sectiunea de funcționare în dezvoltare” cu suma de -67.999 lei
- cap. 37.02.04- “varsăminte din secțiunea de funcționare ” cu suma de +67.999 lei
- cap. 42.02.34- „Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire” cu suma de +1.460 lei
- cap. 42.02.41- „Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății” cu suma de + 6.960 lei

II.
-

LA CHELTUIELI:

cap. 51.02.01.03. „Autorități executive- materiale și prestări servicii ” cu suma de +21.000 lei
- 20.01.05 Carburanți și lubrifianți +2.000 lei
- 20.01.08 Posta, telecomunicatii, internet +4.500 lei

-

-

- 20.01.09 Materiale și prestări servicii +11.500 lei
- 20.06.01 Deplasari +3.000 lei
cap. 61.02 PSI./art.20.01.05 „PSI-carburanți și lubrifianți ” cu suma de +2.000 lei
cap. 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior ” cu suma de +4.000 lei
- art. 20.01.07 transport +15.000 lei
- art. 59.40 –Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate – 11.000 lei
cap. 66.02.08 „Servicii de sănătate publică ” cu suma de + 6.960 lei
-art. 10.01.01 salarii de bază +9.963 lei
- art 10.03.06 contribuții concedii și indemnizații -1.783 lei
- art. 10.03.07 contributii asiguratorie pentru munca +285 lei
- art. 85.01.01 Plati ani precedenți recuperate an curent -1.505 lei
cap. 67.02.03.07/art. 20.01.09 „Cămin cultural – materiale și prestări servicii ” cu suma de +10.100 lei
cap. 67.02.03.07/ art. 71.01.30 Camine culturale-alte cheltuieli de investitii cu suma de +1.547 lei
cap. 67.02.05.01/ art 71.01.30 Sport-alte cheltuieli de investiții cu suma de 1.904 lei
cap. 68.02.15.01/art. 57.02.01 „Ajutor social incălzire locuință – ajutoare în numerar ” cu suma de + 1.460 lei
cap. 68.02.50.50/art. 57.02.01 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței – ajutoare în numerar ” cu suma de + 1.000
lei
cap. 70.02.05.01/art.71.01.01 „Alimentare cu apă - construcții ” cu suma de -9.100 lei
/art. 71.01.30 Alimentare cu apă-alte cheltuieli de investiții cu suma de +9.520 lei
cap. 70.02.06. „Iluminat public ” cu suma de + 8.615 lei:
- art. 20.01.03 „iluminat” cu suma de + 13.000 lei
- art. 85.01.01 „plăți efectuate din anii precedenți” cu suma de – 4.385 lei
cap. 70.02.50/71.01.30 Gospodărire comunală/ Alte cheltuieli de investiții cu suma de +10.722 lei
cap. 74.02.05.02 „Colectare, tratare, distrugere deșeuri ” cu suma de + 36.620 lei:
- art. 20.01.05 carburanți cu suma de +10.000 lei
- art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de + 26.620 lei
cap. 84.02.03.01 „Drumuri și poduri ” cu suma de 10.000 lei:
- art. 20.01.05 „carburanți cu suma de + 10.000 lei
cap. 84.02.03.01/ art 71.01.30 „Drumuri și poduri –alte cheltuieli de investiții” cu suma de 53.406 lei

Art.2
hotărâre.

(1) Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta

(2) Se aprobă redirecționarea sumei de 9.100 lei rămase la obiectivul de investiții „Rezervor apă
potabilă 300 mc” din excedentul anului 2017 către obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă în comuna
Boroaia”.
Art.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 Badea Grigorița din sat Boroaia,
comuna Boroaia pentru acoperire parțială cheltulieli de înmormântare ca urmare a decesului unchiului ei Gherasim
Gheorghe.
Art.4 Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 26 iunie 2018
Nr. 25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui număr de 2 obiective de investiții
și indicatorilor tehnico-economici aferenti
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. 3077 din 11.06.2018
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
3078 din 11.06.2018;
- 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 înregistrat sub nr. ______ din 26.06.2018
- prevederile art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și 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 obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare drumuri comunale comuna
Boroaia, județul Suceava – etapa II” și indicatorii tehnico-economici aferenți conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2 Se aprobă obiectivul de investiții “Achiziție și montaj lămpi stradale iluminat public comuna
Boroaia, județul Suceava” și indicatorii tehnico-economici aferenți conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 Obiectivele de investiții enumerate la art.1 și 2 se vor finanța din bugetul local al comunei
Boroaia, județul Suceava.
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

Boroaia, 26 iunie 2018
Nr. 26

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

