
R O M Â N IA  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BOROAIA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
trim. IV din 2017 şi aprobarea Contului de execuţie al bugetului local al comunei 

Boroaia, judeţul Suceava existent la data de 30.09.2017

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. 6517 din 31.10.2017 ;

- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
subnr. 6518 din 31.10.2017;

- 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. 6697 din 8.11.2017;

- adresa nr. 23765 din 30.10.2017 de la Consiliul Judeţean Suceava înregistrată la instituţia 
noastră sub nr. 6489 din 31.10.2017 şi adresa nr. SVG_STZ/1509 din 5.10.2017 de la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava» i »

- prevederile art.19 alin.(2) şi 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 rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
trim.IV din 2017 după cum urmează:

I. LA VENITURI:

- cap. 04.02.04- „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de + 89.380 lei
- cap. 11.02.06- „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de -

6.000 lei
■ cap. 43.02.31 - „Sume alocate din bugetul AFIR pentru PNDR” cu suma de + 132.233 lei
- cap. 48.02.04.03- „Sume primite în contul plăţilor FEADR anului curent” cu suma de - 

132.233 lei
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II. LA CHELTUIELI:

- cap. 51.02.03/ art. 20.01.09 „Autorităţi executive -  materiale si prestări servicii ” cu suma de + 
13.180 lei

- cap. 65.02. „învăţământ secundar ” cu suma de + 17.500 lei din care:
- art. 20.01.01. „furnituri de birou” cu suma de - 950 lei

- art. 20.01.02. „materiale pentru curăţenie” cu suma de + 700 lei
- art. 20.01.03. „încălzit iluminat” cu suma de -  3.700 lei
- art. 20.01.04. „apă, canal, salubritate” cu suma de + 4.000 lei
- art. 20.01.05. „carburanţi, lubrifianţi” cu suma de + 6.800 lei
- art. 20.01.06. „piese de schimb” cu suma de + 1.100 lei
- art. 20.01.07. „transport” cu suma de + 1.000 lei
- art. 20.01.08. „poşta şi telecomunicaţii” cu suma de -  2.800 lei
- art. 20.01.09. „materiale şi prestării servicii” cu suma de + 4.000 lei
- art. 20.01.30. „alte bunuri şi servicii” cu suma de + 1.590 lei
- art. 20.11. „cărţi, publicaţii” cu suma de +1.600 lei
- art. 20.13. „pregătire profesională” cu suma de - 840 lei
- art. 20.30.30. „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” cu suma de + 5.000 lei

- cap. 65.02.04.01/ art. 71.01.30 „învăţământ secundar inferior -  alte cheltuieli de investiţii ” cu 
suma de +10.000 lei
- cap. 67.02.03.07/ art. 20.01.09 „Cămin cultural -materiale si prestări servicii ” cu suma de +

3.000 lei
- cap. 70.02.05.01./art. 71.01.01 .Alimentare cu apă -  construcţii "cu suma de +14.700 lei
- cap. 70.02.05.01 ./art. 71.01.30 „Alimentare cu apă -  alte cheltuieli de investiţii” cu suma de +

2.000 lei
- cap. 74.02.05.02/ art. 20.01.09 „Salubrizare -materiale si prestări servicii ” cu suma de +

23.000 lei
Art.2 Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre
Art.3 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia existent la data 

de 30.09.2017, la Venituri în sumă de 7.862.376,78 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 4.763.604,28 
lei, cu un Excedent de 3.098.772,50 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre

Art.4 Primarul şi Compartimentul Contabilitate -  buget al Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



R OM ÂN IA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile 
Tomegea” -  Boroaia pentru luna SEPTEMBRIE 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. 6519 din 31.10.2017 ;

- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 6520 din 31.10.2017;

- 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. 6698 din 8.11.2017;

- 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

- adresa nr. 3238/12.10.2017 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” -  Boroaia 
înregistrată la instituţia noastră sub numărul 6168/13.10.2017;

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 SEPTEMBRIE 2017 în sumă totală de 2.819 lei conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul comunei Boroaia şi Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, 
Secretarul Comunei, 

Remus Vasile PREDOAIA
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R O M Â N IA  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BOROAIA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind introducerea în Inventarul domeniul privat al Comunei Boroaia, judeţul Suceava 
a autogunoierei marca BMC, număr de înmatriculare SV-09-HWJ

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. 6521 din 31.10.2017;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Boroaia, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 6522 din 31.10.2017;
- 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. 6699 din 8.11.2017;

- Hotărârea Consiliului local Cornu Luncii, judeţul Suceava nr. 68/31.05.2017 privind 
transmiterea în proprietatea UAT Boroaia a unei autogunoiere care a făcut parte din proiectul 
„Implementarea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor în comunele Cornu Luncii, Baia, 
Boroaia, Forăşti şi Mălini din judeţul Suceava”

- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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,

Art. 1. Se aprobă introducerea în Inventarul domeniul privat al Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava a autogunoierei marca BMC, număr de înmatriculare SV-09-HWJ conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava şi compartimentul financiar-contabil 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRĂŞTE:

Contrasemnează: 
Secretarul comunei, 

Predoaia Vasile Remus



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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cumpărării suprafeţei de 7.600 mp teren situat în sat Săcuţa, comuna 
Boroaia, judeţul Suceava, număr cadastral 258 şi 259

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. 6523 din 31.10.2017;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Boroaia, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 6524 din 31.10.2017;
- 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. 6700 din 8.11.2017;

- art. 858, art. 863 lit.a), art. 1650 alin.(1), art. 1666 şi 1657 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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. (1) Se aprobă Raportul de evaluare nr. 208/10.10.2017 elaborat de SC Pro Arteval 
Srl -  Suceava privind stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 7.600 mp teren situat în 
sat Săcuţa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, număr cadastral 258 şl 259, CF 32951 (CF vechi 
35) şi CF 32952 (CF vechi 35), raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă procesul -  verbal de negociere a preţului de cumpărare a terenului 
descris la alin.(1), înregistrat la Primăria comunei Boroaia sub nr. 6537 din 31.10.2017, întocmit 
de Comisia de negociere constituită prin Dispoziţia primarului nr. 240 din 31.10.2017

Art. 2 (1) Se aprobă cumpărarea terenului în suprafaţă de 7.600 mp teren situat în sat 
Săcuţa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, număr cadastral 258 şi 259, CF 32951 (CF vechi 35) şi 
CF 32952 (CF vechi 35) proprietatea numiţilor Amărculesei Ion şi Amărculesei Georgeta

(2) Preţul de vânzare a terenului este de 34.000 lei conform procesului -  verbal de 
negociere nr.6537 din 31.10.2017

Art. 3 (1) Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare -  cumpărare între 
Comuna Boroaia şi numiţii Amărculesei Ion şi Amărculesei Georgeta

(2) Se împuterniceşte domnul Berariu Vasile, primarul comunei Boroaia, judeţul 
Suceava să semneze în numele comunei Boroaia contractul de vânzare-cumpărare •



(3) Plata contravalorii terenului se va efectua în lei din fondurile bugetului local al 
comunei Boroaia

(4) Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în cartea funciară vor fi 
suportate de cumpărător din fondurile bugetului local al comunei Boroaia

Art.4 Terenul cumpărat în condiţiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bun 
aparţinând domeniului public al comunei Boroaia, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare- 
cumpărare iar Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boroaia se 
completează în mod corespunzător.

Art. 5. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava şi compartimentul financiar-contabil 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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R OM ÂN IA
1 Efl 1 JUDEŢUL SUCEAVA i  —  I
1 Ü .M  i COMUNA BOROAIA
Ir CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent

trim. IV 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. 6974 din 22.11.2017 ;

- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 6975 din 23.11.2017;

- adresa nr. SVG_STZ/1875/22.11.2017 de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava

- 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. 41*0 din 29.11.2017;

- art. 23 din OUG nr. 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
- prevederile art. 19 alin.(2) 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 rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 

trim. IV din 2017 după cum urmează:

I. LA VENITURI:

■ cap. 11.02.02- „Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor” cu suma de + 116.420 lei 
- cap. 16.02.03- „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe” cu suma de + 1.848 lei

II. LA CHELTUIELI:

- cap. 51.02.01.03/art. 85.01.01 „Autorităţi executive -  sume plăţi ani precedenţi şi
recuperate în anul curent” cu suma de - 162 lei
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cap. 51.02.03/art. 10.01.01 „Autorităţi executive -  salarii de bază” cu suma de + 8.600 lei 
cap. 51.02.03/art. 10.01.12 „Autorităţi executive -  indemnizaţii” cu suma de ■ 8.600 lei 
cap. 61.02.05/ art. 10.01.01 „PSI -  salarii de bază” cu suma de - 20 lei 
cap. 61.02.05/ art. 10.03.01 „PSI -  CAS” cu suma de-HO lei 
cap. 61.02.05/ art. 10.03.03 „PSI -  sănătate” cu suma de + 10 lei 

cap. 65.02. „învăţământ preşcolar, primar şi secundar ” cu suma de + 116.420 lei după 
cum urmează:

- art. 10- salarii cu suma d e + 116.420 lei
- art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de +100.400 lei
- art 10.01.06 -  alte sporuri cu suma de - 900 lei
- art. 10.01.10-fond posturi ocupate prin cumul cu suma de +1.620 lei
- art. 10.01.11 - plata cu ora cu suma de -  6.200 lei
- art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 17.490 lei
- art. 10.03.02 -  contribuţii şomaj cu suma de + 430 lei
- art. 10.03.03 -  contribuţii sănătate cu suma de + 5.390 lei
- art. 10.03.04 -  contribuţii accidente de muncă cu suma de + 150 lei
- art. 10.03.06 - concedii şi indemnizaţii cu suma de -1.960 lei

- art. 20- materiale cu suma de + 0 lei
- art. 20.01.03 „iluminat” cu suma de -1.000 lei
- art. 20.01.09 „materiale şi prestări servicii” cu suma de + 1.000 lei

cap. 67.02.03.07/ art. 85.01.01 „Cămine culturale -  plăţi ani precedenţi şi recuperate an 
curent” cu suma de-1.000 lei

cap.70.02.06/ art. 85.01.01 „Iluminat public -  plăţi ani precedenţi si recuperate an curent” 
cu suma de - 206 lei

cap.84.02.03.02/ art.71.01.01 „Drumuri şi poduri - construcţii” cu suma d e+ 3.216 lei

Art.2 Se aprobă Lista de investiţii modificată pentru anul 2017 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.
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R O M Â N IA
li H V  I JUDEŢUL SUCEAVA
1 1 COMUNA BOROAIA ■ ■

i CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile 
Tomegea” -  Boroaia pentru luna OCTOMBRIE 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. 6976 din 22.11.2017 ;

- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 6977 din 22.11.2017;

- 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. din 29.11.2017;

- 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

- adresa nr. 3835/6.11.2017 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” -  Boroaia înregistrată 
la instituţia noastră sub numărul 6672/7.11.2017;

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 SEPTEMBRIE 2017 în sumă totală de 4.134 lei conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul comunei Boroaia şi Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.



R O M Â N IA „ A ,

JUDEŢUL SUCEAVA *  j ţ j f e j j *

COMUNA BOROAIA \ i i i  /
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 30.500 lei pentru activităţile desfăşurate cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă şi promovarea obiceiurilor locale

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. 6999 din 23.11.2017 ;

- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înreqistrat sub nr 
7000 din 23.11.2017;

- 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 înreqistrat 
sub nr. 7172 din 29.11.2017;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- art. 36 alin. (6) lit.”a”, pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare

în temeiul dispoziţiilor 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 alocarea sumei de 30.500 lei pentru activităţile desfăşurate, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă şi promovarea obiceiurilor locale, în perioada 10.12.2017 -13.01.2018

Art.2 Suma menţionată la art.1 va fi cheltuită conform Tabelului centralizator care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul comunei Boroaia şi Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. .̂— ^


