ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent
trim. III și IV 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.
4789 din 14.09.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4790 din
14.09.2018;
- 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. 4976 din 24.09.2018;
- OUG nr. 78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
- adresa nr. 1628 din 11.09.2018 de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava înregistrată la
instituția noastră sub nr. 4750/12.09.2018
- 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 și IV din
2018 după cum urmează:

I.

LA VENITURI:

TRIM III
- cap. 04.02.01- „Cote defalcate din impozitul pe venit”
cu suma de - 12.000 lei
- cap. 04.02.04.- „Sume alocate din cote defalcate din
imozitul pe venit” cu suma de + 84.000 lei
- cap. 07.02.03- „Taxe judiciare de timbru” cu suma de +
3.600 lei
- cap. 11.02.02- „Sume defalcate din T.V.A pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate” cu suma de +
5.000 lei
- cap. 11.02.06 - „Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale” cu suma de + 10.000 lei
- cap. 16.02.02.01- „Impozit mijloace de transport
persoane fizice” cu suma de + 5.430 lei

TRIM IV

- cap. 11.02.02- „Sume defalcate din T.V.A
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate” cu suma de + 5.000 lei
- cap. 11.02.06- „Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma
de + 16.000 lei

- cap. 16.02.03- „Taxe și tarife pentru eliberare de licențe”
cu suma de + 10.700 lei
- cap. 37.02.03- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare
în dezvoltare” cu suma de – 36.930 lei
- cap. 37.02.04.- „Vărsăminte din secțiunea de
funcționare” cu suma de + 36.930 lei

II.

LA CHELTUIELI:

TRIM III
-

cap. 51.02.01.03. „Autorități executive - materiale și prestări
servicii ” cu suma de +11.800 lei:
- 20.01.06 „Piese de schimb” +4.800 lei
- 20.01.08 „Posta, telecomunicatii, internet” +5.000 lei
- 20.01.09 „Materiale și prestări servicii” +2.000 lei

-

cap. 61.02 PSI./art.20.01.05 „PSI-carburanți și lubrifianți ”
cu suma de +2.000 lei

TRIM IV

- cap. 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior ” cu
suma de -7.000 lei

- cap. 65.02.04.01 „Învăţământ secundar
inferior ” cu suma de + 5.000 lei:
-art. 20.06.01- „deplasări” +7.600 lei
- art. 20.01.30- „alte bunuri și servicii”
cu suma de +5.400 lei
- art.57.02.01 „Ajutoare sociale în numear” cu suma
- art.57.02.01- „Ajutoare sociale în
de +5.000 lei
numear” cu suma de +5.000 lei
- art. 59.40 – „sume aferente persoanelor cu
- art. 59.40 – „sume aferente
handicap neîncadrate” cu suma de - 12.000 lei
persoanelor cu handicap neîncadrate” cu suma de
- 13.000 lei
-

cap. 67.02.03.07/art. 20.01.09 „Cămine culturale – prestări
servicii ” cu suma de +10.000 lei

-

cap. 70.02.05.01/art.58.04.03 „Alimentare cu apă –
cheltuieli neelegibile ” cu suma de + 18.930 lei
cap. 70.02.05.01/art.71.01.01 „Alimentare cu apă construcții ” cu suma de + 18.000 lei

-

cap. 70.02.06. „Iluminat public ” cu suma de + 13.000 lei:
- art. 20.01.03 „iluminat” cu suma de + 13.000 lei

-

cap. 70.02.50/20.01.09- „Gospodărire comunală - prestări
servicii” cu suma de -15.000 lei

-

cap. 74.02.05.02 „Colectare, tratare, distrugere deșeuri ” cu suma de + 28.000 lei:
- art. 20.01.06 „piese de schimb” cu suma de
+15.000 lei
- art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de +
13.000 lei

cap. 74.02.05.02
„Colectare, tratare,
distrugere deșeuri ” cu suma de + 16.000 lei:
- art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de +
16.000 lei

-

cap. 84.02.03.01 „Drumuri și poduri ” cu suma de +
27.000 lei:
- art. 20.01.05 „combustibil” cu suma de +
12.000 lei
- art. 20.01.06. „piese de schimb” cu suma
de + 15.000 lei

Art.2 Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 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, 24 septembrie 2018
Nr. 37

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public
al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 25
din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Vasile Berariu, primarul comunei Boroaia, judeţul
Suceava, înregistrată sub nr. 4791 din 14.09.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 4792 din 14.09.2018;
- Raportul Comisiei 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 al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. _______ din
24.09.2018;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Boroaia, judeţul Suceava,
înscris în Anexa la Hotărârea nr. 25 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
(1)
Textul de la poziţia nr. 46, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „1586,66”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: „număr cadastral 30068 al OCPI Suceava”;
Art.2. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Zaharia Marinel

Boroaia, 24 septembrie 2018
Nr. 38

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Predoaia Vasile Remus

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea unei suprafețe de teren din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Boroaia, judeţul Suceava în Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei
Boroaia, judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Vasile Berariu, primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr. 4821 din 14.09.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 4822 din 14.09.2018;
- Raportul Comisiei 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 al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 4978 din 24.09.2018;
- prevederile art. 10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 trecerea din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Boroaia,
judeţul Suceava în Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Boroaia, judeţul Suceava a
suprafeței de 5.600 mp, teren categoria de folosință curți construcții, situată în intravilanul satului Bărăști, comuna
Boroaia, județul Suceava formată din:
 imobil având numărul cadastral 33719 în suprafață de 620 mp teren, categoria de folosință curți
construcții, situată în intravilanul satului Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava,
 imobil având numărul cadastral 33720 în suprafață de 730 mp teren, categoria de folosință curți
construcții, situată în intravilanul satului Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava
 imobil având numărul cadastral 33721 în suprafață de 4.150 mp teren, categoria de folosință curți
construcții, situată în intravilanul satului Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava
 imobil având numărul cadastral 31827 în suprafață de 100 mp teren, categoria de folosință curți
construcții, situată în intravilanul satului Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava
Art.2. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Zaharia Marinel

Boroaia, 24 septembrie 2018
Nr. 39

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Predoaia Vasile Remus

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” –
Boroaia pentru luna Iunie 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.
4823 din 14.09.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
4824 din 14.09.2018;
- 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. ______ din 24.09.2018;
- 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. 2221 din 4.07.2018 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia înregistrată la instituţia
noastră sub numărul 3526/4.07.2018
- 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. 9964 din 7.09.2018 eliberat de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava
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 Iunie 2018 în sumă totală de 2.213 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 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,
Zaharia Marinel

Boroaia, 24 septembrie 2018
Nr. 40

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

