
 

      HOTĂRÂRE 
 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local Boroaia a domnului Tomegea 
Gabriel și declararea locului de consilier vacant 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Referatul constatator semnat de primarul comunei Boroaia şi de secretarul comunei prin care se propune a 
se lua act de situaţia apărută, înregistrat cu nr. 749 din 15.02.2017; 
 - Raportul domnului Predoaia Vasile Remus, secretarul comunei Boroaia, înregistrat sub nr. 750 din 
15.02.2017; 
 - 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. 965 din 24.02.2017 

- prevederile art. 9 alin.(2) lit.d) și art. 12 alin. (1) – (2) din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 45 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se ia act cu privire la încetarea de drept, conform art. 9 alin.(2) lit.d) din Legea 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, a mandatului de consilier local deţinut de domnul 
Tomegea Gabriel, inscris pe lista electorala a PSD la alegerile locale din 5 iunie 2016 şi se declară vacant locul 
detinut de acesta în Consiliul Local Boroaia. 

Art.2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către domnul consilier Tomegea Gabriel la instanța de 
contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. 

Art.3. Primarul comunei Boroaia si secretarul comunei, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului - Judeţul Suceava, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate, domnului consilier Tomegea Gabriel, Primarului comunei Boroaia, Consiliului local 
Boroaia şi se aduce la cunoştinţa publică de catre secretarul comunei prin afişare la sediul primăriei. 

  
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Berariu Dumitru Dan 
                                                    
                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                                              Secretarul Comunei, 
                                             Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 24 februarie 2017   
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       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile 
Tomegea” – Boroaia pentru luna IANUARIE 2017 și casarea unor mijloace fixe și obiecte de 

inventar  
 

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. 751 din 15.02.2017 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 752 din 15.02.2017; 
 - 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. 966 din 24.02.2017; 
 - 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  

- adresele nr. 206/31.01.2017 și 294/6.02.2017  de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – 
Boroaia înregistrate la instituţia noastră sub numerele 547/2.02.2017 și 591/6.02.2017; 

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 IANUARIE  2017 în sumă totală de 2.508 lei conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă casarea mijloacelor fixe și ale obiectelor de inventar conform anexei transmise 
de către Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – Boroaia care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3  Primarul comunei Boroaia și Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                    
Berariu Dumitru Dan                                                 
                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                                            Secretarul Comunei, 
                                          Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 24 februarie 2017 
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       HOTĂRÂRE 
 

privind implementarea unui număr de 7 obiective de investiții propuse spre finanțare 
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. 753 din 15.02.2017 ; 
 - Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 754 din  
15.02.2017; 
 - 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. 967 din 24.02.2017; 

-  prevederile Ordinului MDRAP nr. 158/14.01.2015 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), alin.(4) lit. d) –e),  art.45 alin.1 coroborat cu art.115, 
alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1   Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală  

Art. 2  Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „EXTINDERE RETEA DE APA IN 
COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală  

Art.3 Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE 
DISPENSAR UMAN IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
          Art.4  Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE 
RETEA ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA” propus spre finanțare 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
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         Art. 5  Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE 
CANALIZARE IN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
         Art. 6  Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „REABILITARE POD DC13 PESTE 
PARAUL SEACA, COMUNA BOROAIA JUDETUL SUCEAVA”, propus spre finanțare prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
        Art.7 Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „CONSOLIDARE SI MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA PRIN ZID DE SPRIJIN SI PILOTI FORATI IN LUNGIME DE 500 M , 
IN SAT MOIȘA, COMUNA BOROAIA”, propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
        Art.8  Se aprobă valorile estimative ale investițiilor enumerate conform anexelor 1-7 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.9  Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Berariu Dumitru Dan                                                    

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 24 februarie 2017          
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