
 

  HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. III din 2017 

 
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. 

5583 din 18.09.2017 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5584 din 
18.09.2017; 

- 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. 5774 din 27.09.2017; 
 - 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 2017 
după cum urmează: 

I.             LA VENITURI 
            - cap. 03.02.18-  „Impozit pe venituri din transfer de proprietăți imobiliare” cu suma de + 758 lei 

 - cap. 04.02.01-  „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de + 59.000 lei trim III, - 59.000 lei trim. IV 
- cap. 07.02.01.02-  „Impozit clădiri persoane juridice” cu suma de + 220 lei 
- cap. 07.02.03-  „Taxe judiciare de timbru” cu suma de + 1.886 lei 
- cap. 11.02.02-  „Sume defalcate din T.V.A pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate” cu suma de + 

20.700 lei 
- cap. 16.02.02.01-  „Impozit mijloace transport persoane fizice” cu suma de +37.218 lei trim III, -10.725 lei 

trim IV 
- cap. 16.02.02.02-  „Impozit mijloace transport persoane juridice” cu suma de + 7.815 lei 
- cap. 16.02.03-  „Taxe și tarife eliberare licențe, autorizații funcționare” cu suma de + 21.715 lei 
- cap. 16.02.50-  „Alte taxe pe utilizarea bunurilor” cu suma de + 144 lei 
- cap. 34.02.02-  „Taxe extrajudiciare de timbru” cu suma de + 7.637 lei 
- cap. 36.02.06-  „Taxe speciale” cu suma de + 12.500 lei 
- cap. 36.02.50.-  „Alte venituri” cu suma de + 5.149 lei 
- cap. 39.02.07.-  „Venituri din vânzare bunuri domeniu privat” cu suma de + 100 lei 
- cap. 42.02.05.-  „Planuri și regulament de urbanism” cu suma de + 7.188 lei 
- cap. 42.0265.-  „Finanțare Program Național de Dezvoltare Locală” cu suma de + 800.000 lei 
- cap. 43.02.31.00-  „Sume AFIR pentru PNDR” cu suma de + 404.753 lei 
- cap. 48.02.04.03-  „Prefinanțare” cu suma de + 2.865.561 lei 
- cap. 48.02.04.01-  „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de – 2.465.000 lei 
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II.             LA CHELTUIELI: 
 

- cap. 51.02.01.03./art.20.01.09 „Autorități executive- materiale și prestări servicii ” cu suma de – 36.428 lei  
- cap. 51.02.01.03./art.71.01.01 „Autorități executive- construcții ” cu suma de – 26.700 lei  

-     cap. 65.02. „Învăţământ preşcolar , primar și gimnazial ” cu suma de + 0 lei 

                     - art. 10- salarii cu suma de + 0 lei 
   - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de - 500 lei 
   - art 10.01.06 – alte sporuri cu suma de - 500 lei 

    - art. 10.01.10 – fond cumul cu suma de + 6.200 lei 
                                    - art. 10.01.11 - plata cu ora cu suma de – 2.600 lei 

 - art. 10.03.01 - CAS cu suma de -1.300 lei 
                                     - art. 10.03.02 – contribuții șomaj cu suma de – 200 lei                                                   

 - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de - 450 lei 
                          - art. 10.03.06 - concedii şi indemnizaţii cu suma de – 650 lei 
- cap. 65.02.04.01/art. 58.04.02 „Învățământ secundar inferior – finanțare UE ” cu suma de + 805.314 lei 
- cap. 65.02.04.01/art. 58.04.03 „Învățământ secundar inferior – cheltuieli neeligibile ” cu suma de + 50.000 lei 
- cap. 65.02.04.01/art. 71.01.30 „Învățământ secundar inferior – alte cheltuieli de investiții ” cu suma de – 23.020 lei 
- cap. 65.02.50/art. 57.02.03 „Alte cheltuieli în domeniul invățământului – tichete grădiniță ” cu suma de + 4.700 lei 
- cap. 67.02.03.07/art. 85.01.01 „Cămin cultural – plăți din anii precedenți ” cu suma de – 4.126 lei 
- cap. 68.02.05.02/art. 57.02.01 „Asistență socială – ajutoare în numerar ” cu suma de + 16.000 lei 
- cap. 68.02.50.50/art. 57.02.01 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței – ajutoare în numerar ” cu suma de + 1.000 

lei 
- cap. 70.02.05.01/art.71.01.01 „Alimentare cu apă - construcții ” cu suma de + 629.180 lei 
- cap. 70.02.05.01/art.71.01.30 „Alimentare cu apă – alte construcții ” cu suma de + 43.733 lei 
- cap. 70.02.06. „Iluminat  ” cu suma de + 15.624 lei: 

                           -  art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de + 25.000 lei 
          - art. 85.01.01 „plăți efectuate din anii precedenți” cu suma de – 9.376 lei 

- cap. 70.02.50. „Gospodărire comunală  ” cu suma de + 314.035 lei: 
                           -  art. 71.01.01 „construcții” cu suma de + 300.000 lei 
            - art. 71.01.30 „alte cheltuieli” cu suma de + 14.035 lei 

- cap. 74.02.05 „Colectare, tratare, distrugere deșeuri ” cu suma de + 5.107 lei: 
                          -  art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de + 5.107 lei                   

- cap. 74.02.06/ art.58.04.03 „Canalizare – contribuție proprie” cu suma de – 17.000 lei: 
- cap. 84.02.03. „Drumuri și poduri ” cu suma de – 59.800 lei: 

                     - art. 20.01.06 „piese de schimb” cu suma de + 15.000 lei 
                     -  art. 20.02 „reparații curente” cu suma de – 15.000 lei  
                     -  art. 71.01.01 „construcții” cu suma de + 200 lei 
          - art. 71.01.30 „alte cheltuieli” cu suma de – 60.000 lei     

Art.2  Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3  Se aprobă acordarea sumei de 1.000 lei ajutor de urgență în conformitate cu prevederile art. 41 din 

Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, numitei Vlas Maria din sat Giulești, comuna 
Boroaia ca urmare a decesului soțului ei Vlas Petru.  

Art.4   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Pintiliescu Constantin                                                     

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 27 septembrie 2017          
Nr. 46 



 

     HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent unui număr de 2 obiective de 
investiții privind infrastructura de apă potabilă și apă uzată pe strada Releului, sat Moișa, 

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. 5585 din 18.09.2017 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
5586 din 18.09.2017; 
 - 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 înregistrat sub nr. ______ 
din 27.09.2017 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele publice locale 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 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea 
de alimentare cu apă potabilă strada Releului, sat Moișa, comuna Boroaia, județul Suceava”conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea 
apă uzată strada Releului, sat Moișa, comuna Boroaia, județul Suceava” conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3  Primarul și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Pintiliescu Constantin 
                                           
                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                                                      Secretarul Comunei,     
                                                    Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 27 septembrie 2017   
Nr. 47 
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      HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea solicitării Scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA – IFN în 
vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiție intitulat ”Infiintare 
gradinita cu program normal in satul Boroaia,  comuna Boroaia, Judetul Suceava ” și finanțat 
prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale – SM 7.2, conform Contract de finanțare C 

0720EN00011713500080/27.09.2017 
 

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. 5796 din 27.09.2017 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
5797 din 27.09.2017; 
 - 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 înregistrat sub nr. 5798 din 
27.09.2017 
 - H.C.L. nr. 21/ 24.03.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „ ÎNFIINȚARE 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BOROAIA, COMUNA BOROAIA, JUDETUL 
SUCEAVA” 

- procedurile A.F.I.R. și prevederile Contract de finanțare C 
O720EN00011713500080/27.09.2017; 

- Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit. b și alin.(4) lit.b, art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                               HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea 
obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiție intitulat ”Înființare gradiniță cu 
program normal în satul Boroaia, comuna Boroaia, Județul Suceava” și finanțat prin Agentia 
pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Măsura – SM 7.2., conform Contract de finanțare        
C720EN00011713500080/27.09.2017; 

Art. 2. Scrisoarea de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN va fi solicitată pentru suma de 
805.313,91  lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului  805.313,91  lei aprobat de A.F.I.R,  și 
care nu depaseste 50% din valoarea ajutorului public,  conform  din Contractul de finantare nr. C 
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0720EN00011713500080/27.09.2017 si a bugetului proiectului de investiție anexa la contract, cu 
valabilitate pana în data de 27.09.2020. 

Art. 3. Se aproba  valoarea de investitie a proiectului  intitulat“ Infiintare gradinita cu program 
normal in satul Boroaia,  comuna Boroaia, Judetul Suceava”, in valoare totala de 2.738.437,70 lei  
din care valoare totala  eligibila  suma de 1.610.632,37  lei și valoarea totală neeligibilă suma de 
1.127.805,33 lei, conform Contractului de finanțare nr.    C0720EN00011713500080 din 27.09.2017.  

Art. 4. Se aproba plata comisionului de garantare datorat FNGCIMM SA-IFN, pentru eliberarea 
scrisorii de garantie solicitată,  în suma de 14.495,65 lei.   

Art. 5. Primarul comunei BOROAIA, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                     
Pintiliescu Constantin 
                                                 
                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                                                                                            Secretarul Comunei,    
                                                   Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 27 septembrie 2017   
Nr. 48 
 

 

 


