
 

     HOTĂRÂRE 
 

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie – aprilie 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.402 din 21.01.2019 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
sub nr.403 din 21.01.2019; 
 - 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.679 din 31.01.2019 

 - HCL Boroaia nr. 41 din 31.10.2018 privind alegerea d-lui consilier ZAHARIA 
CONSTANTIN președinte de ședință al Consiliului local Boroaia, județul Suceava pe o perioadă 
de 3 luni, respectiv noiembrie, decembrie 2018 - ianuarie 2019  

 - 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 SIBECHI MIHAI se alege președinte de ședință al Consiliului 
local Boroaia, județul Suceava pe o perioadă de 3 luni, respectiv pentru lunile februarie – aprilie 
2019. 
 Art.2. Secretarul comunei Boroaia va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și 
persoanelor interesate. 
  
 
  Preşedinte de şedinţă,                                                    
  Zaharia Constantin 
                                                   
                                                                      
           Contrasemnează, 
                                                                                                                                             Secretarul Comunei, 
                                          Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 ianuarie 2019   
Nr. 1 
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                                            HOTĂRÂRE 
 

privind acoperirea definitivă din excedentul Bugetului local al comunei Boroaia aferent 2018 a   
deficitului Secțiunii Dezvoltare și aprobarea Contului de execuție existent la 31.12.2018 

 
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. 404 din 21.01.2019 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 405 din 
21.01.2019; 

- 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 31.01.2019; 

 - prevederile OMFP nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018, 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 31.12.2018, sursa A, în sumă de 403.401,29 lei. 

Art.2   Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia existent la 31.12.2018, la 
Venituri în sumă de 12.676.533,35 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 11.891.741,44 lei, cu un Excedent de 
784.791,91 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,   
Zaharia Constantin                                                                                                 

 
               Contrasemnează, 

                                   Secretarul Comunei, 
                     Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 31 ianuarie 2019          
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     HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” – 
Boroaia pentru lunile Noiembrie - Decembrie 2018 și aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din comuna Boroaia pentru anul școlar 2019-2020 
 

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.406 din 21.01.2019; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
407 din 21.01.2019; 
 - 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 31.01.2019; 

-  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.3912 din 6.12.2018 și 87 din 18.01.2019 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia 
înregistrate la instituţia noastră sub numărul 6559/7.12.2018 și 394/18.01.2019 

 -  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.5235/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 
2018-2019 

-  Avizul nr.11711 din 10.12.2018 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 Noiembrie 2018 în sumă totală de 3.391 lei și pentru Luna Decembrie 2018 în sumă totală de 2.760 lei 
conform anexelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2   Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Boroaia pentru anul 
școlar 2019-2020 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 Constantin                                                    

             Contrasemnează, 
                                 Secretarul Comunei, 
                  Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 31 ianuarie 2019          
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       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism 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 sub 
nr. 408 din 21.01.2019 ; 
 - Raportul compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
409 din 21.01.2019; 
 - 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, urbanism din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. 682 din 31.01.2019; 

- prevederile art. 25 alin.(1), art.26, art.46, art.46 ind.1, art. 49 și art.56 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 alin.(1) din HG nr. 525/1996 
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 - prevederile Ordinului MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism 

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism 

- Avizul Unic nr. 47/27.11.2018 emis de Consiliul Județean Suceava – Arhitect - șef  
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), art. 45 alin. (2), lit.e) 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 Planul Urbanistic General și Regulamentul local de Urbanism al comunei Boroaia, județul 
Suceava conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre        

Art.2  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL Boroaia nr.4 din 28.01.2000. 
Art.3 Primarul comunei Boroaia și Compartimentul Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin                                                 
                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                                            Secretarul Comunei, 
                                          Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 31 ianuarie 2019 
Nr. 4 
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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, judeţu l 

Suceava, înregistrată sub nr.458 din 21.01.2019; 
 -   Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.459 din 21.01.2019; 
 - 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.683 din 
31.01.2019; 

- 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; 
  - Hotărârea Consiliului Local Boroaia nr. 39 din 24.09.2018 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  

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 abrogă poziţia nr.32 de la Secţiunea I din 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. 

Art. 2. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava şi compartimentul financiar-contabil vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin     
                                              Contrasemnează: 
                               Secretarul comunei, 
                    Predoaia Vasile Remus 
Boroaia, 31 ianuarie 2019          
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       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 
ocupaționale „ADMINISTRAȚIE”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Boroaia, județul Suceava începând cu data de 1.01.2019 
 
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.460 din 21.01.2019; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.461 din 21.01.2019; 
 - 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 31.01.2019; 
 - prevederile LEGII-CADRU nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și HG nr. 937/2018 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată  

- 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 

În temeiul dispoziţiilor art.4 alin.(1), art. 36 alin. (1) și alin.(2) lit.a), alin.(6) lit.a) și alin.(9) 
precum 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 (1) Se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
„ADMINISTRAȚIE”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, 
județul Suceava începând cu data de 1.01.2019 conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărîre 

           (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Boroaia, județul Suceava se stabiliesc prin dispoziție a primarului în baza art.1 
alin.(1). 
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 (3) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul 
Suceava se vor stabili prin dispoziție a primarului în baza art.1 alin.(1). 

Art.2   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL Boroaia 
nr.34/27.07.2017. 

Art.3  Primarul comunei Boroaia, Compartimentul Contabilitate și persoana responsabilă cu 
atribuții în domeniul resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin                                                 
                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                                            Secretarul Comunei, 
                                          Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
Boroaia, 31 ianuarie 2019 
Nr. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Hotărârea Consiliului local nr.  6 din 31.01.2019 

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale   ,, 

Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Boroaia, jud. Suceava cu 

1.01.2019 

Funcţii de conducere: Aleşi locali ( cu 3001 până la 5000 locuitori) 

Nr.crt. 
 

Funcţia 
 

Grad  
Nivelul  
studiilor 

Salariu de 
bază 

Coeficient 
 

1 Primar  9360 4,50 

2 Viceprimar  7280 3,50 

 

Funcţii publice de conducere 

Nr.crt. 
 

Funcţia 
 

Grad 
Nivelul 
studiilor 

Salariu de 
bază 

Coeficient 
 

1 Secretar al comunei II S 6656 3,20 

Salariu de bază la funcţia de conducere cuprinde sporul de vechime in muncă la nivel maxim 

Funcţii publice generale dr execuţie din aparatul de specialitate al Primarului:  

Nr.crt. 
 

Funcţia 
 

Nivelul  
studiilor 

Coeficient 
Salariu de bază 

 
Gradaţia de vechime 

 
 

0 1 2 3 4 5 

 
1 
 

Auditor, 
grad profesional superior 

S 1,70 1,83 1,92 2,02 2,07 2,12 

3536 3806 3994 4202 4306 4410 

grad profesional principal S 
 

1,31 1,41 1,48 1,55 1,59 1,63 

2725 2933 3078 3224 3307 3390 

grad profesional asistent S 
 

1,27 1,37 1,44 1,51 1,55 1,59 

2642 2850 2995 3141 3224 3307 

2 Consilier, consilier juridic, 
inspector; 

grad profesional superior 

S 1,70 1,83 1,92 2,02 2,07 2,12 

3536 3806 3994 4202 4306 4410 

 
grad profesional principal 

S 1,31 1,41 1,48 1,55 1,59 1,63 

2725 2933 3078 3224 3307 3390 

grad profesional asistent S 
 

1,27 1,37 1,44 1,51 1,55 1,59 

2642 2850 2995 3141 3224 3307 

grad profesional  debutant S 1,24 1,33 1,40 1,47 1,51 1,55 

2579 2766 2912 3058 3141 3224 

3 Referent de specialitate; 
grad profesional superior 

SSD 1,41 1,52 1,60 1,68 1,72 1,76 
 

2933 3162 3328 3494 3578 3661 

 
grad profesional principal 

SSD 1,38 1,48 1,56 1,63 1,68 1,72 

2870 3078 3245 3390 3494 3578 



 
grad profesional asistent 

 

SSD 1,34 1,45 1,52 1,59 1,63 1,67 

2787 3016 3162 3307 3390 3474 

 
grad profesional  debutant 

SSD 1,31 1,41 1,48 1,55 1,59 1,63 

2725 2933 3078 3224 3307 3390 

4 Referent ; 
grad profesional superior 

 

M 1,28 1,38 1,45 1,52 1,56 1,72 

2662 2870 3016 3162 3245 3328 

  
grad profesional principal 

M 1,24 1,33 1,40 1,47 1,51 1,55 

2579 2766 2912 3058 3141 3224 

 
grad profesional asistent 

 

M 1,21 1,30 1,36 1,43 1,47 1,50 

2517 2704 2829 2974 3058 3120 

 grad profesional  debutant M 
 

1,17 1,26 1,32 1,39 1,42 1,46 

2434 2621 2746 2891 2954 3037 

Personal contractual de execuţie: 

Nr.crt. 
 

Funcţia 
 

Nivelul  
studiilor 

Grad 
 

Coeficient 
Salariu de bază 

 
Gradaţia de vechime 

 

1 Consilier  în cabinetul 
primarului 

S IA 1,60 1,72 1,80 1,90 1,94 1,99 

3328 3578 3744 3952 4035 4139 

2 Referent superior M IA  1,21 1,30 1,37 1,44 1,47 1,51 

2517 2704 2850 2995 3058 3141 

3 Referent cultural 
(bibliotecar) 

M  1,27 1,37 1,44 1,51 1,55 1,58 

2642 2850 2995 3141 3224 3286 

4 Agent veterinar M  1,00   

2080 

5 Sofer 
 

M I 1,20 

2496 

6 Guard Prof  1,00 

2080 

7 Paznic M  1,00 

2080 

8 Muncitor calificat 
 

P,M  1,00 1,03 1,10 1,14  

2080 2142 2288 2371  
9 Muncitor necalificat G I 1,00 1,03 1,10 1,14 

2080 2142 2288 2371  

10 Asistent comunitar SSD  4857 
 

 

Președinte de ședință,                Contrasemnează, 

Zaharia Constantin                               Secretar comună, 

         Predoaia Vasile Remus 



 


