ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desființarea construcției Școala veche C2, sat Giulești, comuna Boroaia, construcție
aparținând domeniului public al 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 subnr. 4302 din 20.08.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 4303 din 20.08.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism și amenajarea teritoriului,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul
Suceava înregistrat sub nr. ____ din 27.08.2018;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată,
cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c), alin.(4) lit. d)-f), alin.(5) lit.c) din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- adresa nr. 2291 din 16.07.2018 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.b) 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 documentația tehnică de demolare nr.123/2018 privind desființarea construcției
Școala veche C2, sat Giulești, comuna Boroaia, în suprafață de 147 mp, construcție aparținând domeniului
public al comunei Boroaia, județul Suceava
Art.2
Se aprobă demolarea construcției Școala veche C2, sat Giulești, comuna Boroaia, în
suprafață de 147 mp, construcție aparținând domeniului public al comunei Boroaia, județul Suceava
Art.3 Primarul comunei Boroaia prin compartimentele specializate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Zaharia Marinel

Boroaia, 27 august 2018
Nr. 34

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent
trim. III 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. 4304 din 20.08.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4305
din 20.08.2018;
- 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. 4409 din
27.08.2018;
- HG nr. 563 din 24.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale afectate de
calamităţile naturale
- adresa nr. 15614/20/3 din 3.08.2018 de la Instituția Prefectului – județul Suceava înregistrată la
instituția noastră sub nr. 4078/6.08.2018
- 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. III din
2018 după cum urmează:
I.
LA VENITURI:
- cap. 42.02.28- „Subventii primite dun Fondul de intervenție” cu suma de +1.275.000 lei
- cap. 43.31.00- „Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDR 2014-2020” cu
suma de + 78.284 lei
- cap. 48.02.04.01- „FEADR – sume primite în contul plăților în anul curent” cu suma de + 184.727 lei

II.

LA CHELTUIELI:

-

cap. 70.02.05.01/art.71.01.30 „Alimentare cu apă – alte cheltuieli de investiții ” cu suma de + 41.284
lei
- cap. 70.02.50/71.01.30 „Gospodărire comunală - alte cheltuieli de investiții” cu suma de +7.000 lei
- cap. 74.02.06/ art. 58.04.03 „Canalizare – contribuție proprie” cu suma de + 1.500 lei
- cap. 84.02.03.01/ art 71.01.01 „Drumuri și poduri – construcții” cu suma de +1.275.000 lei
- cap. 84.02.03.01/ art 20.02 „Drumuri și poduri – reparații curente” cu suma de +193.227 lei
cap. 87.02.50/ art 71.01.30 „Alte acțiuni economice – alte cheltuieli de investiții” cu suma de +
20.000 lei
Art.2 Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Suma de 1.275.000 lei alocată prin HG nr. 563 din 24.07.2018 va fi utilizată pentru încheierea
contractelor de achiziții publice de lucrări, de produse sau de servicii în conformitate cu prevederile art. 104
alin.(1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei conform art. 12 alin.(10) din Legea nr. 123/2012 a
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând despăgubiri
pentru prejudiciile cauzate de amplasarea unui număr de 4 stâlpi (4mp) rețea electrică pe proprietaea privată a
numitei Cucolaș Elena, stâlpi necesari racordării la energie electrică a Stației de epurare din sat Bărăști,
comuna Boroaia din cadrul proiectului „ Extinderea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in comuna
Boroaia, judetul Suceava” finanțat prin PNDR 2014-2020
Art.5 Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Zaharia Marinel
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 27 august 2018
Nr. 35

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sprijinului financiar
pentru Parohia cu hramul „Sfântul Nicolae” din sat Moișa, comuna 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. 4306 din 20.08.2018;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
4307 din 20.08.2018;
- 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 27.08.2018
- prevederile OG 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,
aprobată prin Legea nr. 125/2002 și a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HGR nr.
1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare
- cererea nr. 970/27.04.2018 (însoțită de documentația aferentă) de la Parohia „Sfântul Nicoale”
– sat Moișa, comuna Boroaia înregistrată la instituția noastră sub nr. 2593 din 11.05.2018
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit. c și art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei cu hramul
„Sfântul Nicolae” din sat Moișa, comuna Boroaia pentru construire praznicar în cadrul unității de cult.
Art.2 Primarul prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia,
judeţul Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Zaharia Marinel
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 27 august 2018
Nr. 36

