
 

     HOTĂRÂRE 
 

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2018 – 
ianuarie 2019 

 

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. 5664 din 23.10.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
5665 din 23.10.2018; 
 - 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. 5839 din 31.10.2018 
  - HCL Boroaia nr. 29 din 25.07.2018 privind alegerea d-lui consilier ZAHARIA MARINEL 
președinte de ședință al Consiliului local Boroaia, județul Suceava pe o perioadă de 3 luni, respectiv 
august – octombrie 2018 

 - prevederile art. 35 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și art.9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 

În temeiul art. 45 alin.( 1 ) coroborat cu art.115 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Domnul/a consilier ZAHARIA CONSTANTIN se alege președinte de ședință al Consiliului 

local Boroaia, județul Suceava pe o perioadă de 3 luni, respectiv noiembrie, decembrie 2018 - 
ianuarie 2019  
 Art.2.  Secretarul comunei Boroaia va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

  
 
  Preşedinte de şedinţă,                                                    
  Zaharia Marinel 
                                                   
                                                                      
           Contrasemnează, 
                                                                                                                                             Secretarul Comunei, 
                                          Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 octombrie 2018   
Nr. 41 
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                                                 H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi al numărului de personal al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Boroaia, județul Suceava  

începând cu 1.11.2018 
 

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. 5666 din 23.10.2018 

-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
5667 din 23.10.2018;  

- 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 31.10.2018 
          -    Avizul pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul 
Suceava nr. 46011/2018 eliberat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici  

-  prevederile art. 107 alin. (1) – (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici-
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  

-  Legea 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 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,                                                    
          Zaharia Marinel                                                    

                Contrasemnează, 
                                   Secretarul Comunei, 
                      Remus Vasile PREDOAIA 
        Boroaia, 31 octombrie 2018          
        Nr. 42 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
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      HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  
la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul Suceava pentru 

anul 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. 5668 din 23.10.2018 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 5669 din 23.10.2018; 
 - 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, judeţul 
Suceava înregistrat sub nr. ________ din 31.10.2018; 
  - Avizul pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, 
județul Suceava nr. 46011/2018 eliberat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
 - prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008 

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 Planul de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Boroaia, județul Suceava pentru anul 2018 conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2  Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Marinel 
                                                    
                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                                                           Secretarul Comunei, 
                                         Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 octombrie 2018 
Nr. 43  

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
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     HOTĂRÂRE 
 

privind revocarea HCL Boroaia nr. 34 din 27.08.2018 
 

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. 34 din 27.08.2008 privind desființarea construcției Școala veche 
C2, sat Giulești, comuna Boroaia, construcție aparținând domeniului public al comunei Boroaia, 
județul Suceava 
              - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 
înregistrată sub nr. 5670 din 23.10.2018 ; 

- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 5671 din 23.10.2018; 

- 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 31.10.2018 

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 revocarea HCL Boroaia nr. 34 din 27.08.2018 privind desființarea 
construcției Școala veche C2, sat Giulești, comuna Boroaia, construcție aparținând domeniului public 
al comunei Boroaia, județul Suceava 

Art. 2.  Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Marinel                                                   
                                                                                                                                                  Contrasemnează, 
                                  Secretarul Comunei, 
                                               Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 octombrie 2018          
Nr. 44                                                                         

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 
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     HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea anexei la 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. 5672 din 23.10.2018 ; 
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

5673 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. 
________ din 31.10.2018 

- Avizul nr. 11/17.09.2018 eliberat de către Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului Suceava 
înregistrat la instituția noastră sub nr. 5001/24.09.2018 

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 anexei la 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,                                                    
Zaharia Marinel                                                   
                                                                                                                                                  Contrasemnează, 
                                  Secretarul Comunei, 
                                               Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 octombrie 2018          
Nr. 45                                                                           

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BOROAIA 
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                                                 HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Boroaia, județul 
Suceava existent la data de 30.09.2018 

 
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. 5674 din 23.10.2018 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 5675 din 23.10.2018; 

- 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 31.10.2018; 
 - prevederile art. 49, alin.(12) 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 Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia existent la data 
de 30.09.2018, la Venituri în sumă de 8.409.975,44 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 6.104.825,69 lei, 
cu un Excedent de 2.305.149,75 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 
            Art.2  Primarul şi Compartimentul  Contabilitate – buget  al Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,   
 Zaharia Marinel                                                                                            

 
             Contrasemnează, 

                                 Secretarul Comunei, 
                      Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia,  31 octombrie 2018          
Nr. 46 
 

 

      R O M Â N I A  
         JUDEŢUL SUCEAVA 
          COMUNA BOROAIA 
           CONSILIUL LOCAL 

 
 
 



 

        HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investiții 
“Achiziție și montaj lămpi stradale iluminat public comuna 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. 5676 din 23.10.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
5677 din 23.10.2018; 
 - 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. 5845 din 31.10.2018 

 - HCL Boroaia nr. 26 din 26.06.2018 privind aprobarea unui număr de 2 obiective de investiții și 
indicatorilor tehnico-economici aferenti  

- 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 modificarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investiții 
“Achiziție și montaj lămpi stradale iluminat public comuna Boroaia, județul Suceava” conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2     Prezenta hotărâre modifică și completează anexa la art.2 din HCL Boroaia nr. 26/26.06.2018  
Art.3   Primarul și Compartimentul Contabilitate 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, 31 octombrie 2018   
Nr. 47 
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           HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a contribuției 
Comunei Boroaia, după încheierea procedurilor de achiziție publică, pentru un număr de 2 

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. 5678 din 23.10.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 5679 din 23.10.2018; 
 - 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 31.10.2018 
 - prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 
M.D.R.A.P nr 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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 și a contribuției Comunei Boroaia, 
după încheierea procedurilor de achiziție publică, 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 și a contribuției Comunei 
Boroaia , după încheierea procedurilor de achiziție publică, 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. 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 
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Art.3   Primarul și Compartimentul Contabilitate 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, 31 octombrie 2018   
Nr. 48 
 

 



 

HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. 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. 5680 din 23.10.2018 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5681 din 
23.10.2018; 

- 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 31.10.2018; 
            - adresa nr. 3265 din 16.10.2018 de la Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” - Boroaia 
 - 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. IV din 2018 
după cum urmează: 

 
I. LA CHELTUIELI: 

 
-        cap. 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior ” cu suma de + 0 lei 

 - art. 20- materiale : 
                                - art. 20.01.03 „iluminat” cu suma de – 30.000 lei 
                                - art. 20.01.05 „carburanți și lubrifianți” cu suma de + 15.000 lei 

                                      - art. 20.01.09 „materiale și prestări servicii” cu suma de + 3.000 lei 
                                - art. 20.01.30 „alte bunuri și servicii” cu suma de + 12.000 lei 

Art.2   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, 31 octombrie 2018          
Nr. 49 
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