
 

     HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice 
a obiectivului de investiţii ,, Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații din 

comuna Boroaia, judeţul 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. 6093 din 13.11.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
sub nr. 6094 din 13.11.2018; 
 - 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 22.11.2018 
            - art. 10 din H.G. 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 şi completările ulterioare, 
            - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificarile si 
completarile   ulterioare 

În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
                                            

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 

Art 1. Se aprobă  documentaţia tehnico- economică a obiectivului de investiţii,, 
Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații din comuna Boroaia, judeţul Suceava”, 
finanţat din fonduri  guvernamentale, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

Art 2. Se aprobă indicatorii  economici ai investitiei ,, Reabilitarea infrastructurii rutiere 
afectate de inundații din comuna Boroaia, judeţul Suceava”, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art 3.   Se aprobă valoarea totală a investitiei în sumă de 4.206.354,24 lei fără TVA. 
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Art 4.  Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de către primarul comunei Boroaia, 
domnul ing. Berariu Vasile împreună cu Compartimentul buget- finanțe, contabilitate si 
Compartimentul urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

Art 5. Se împuterniceste primarul comunei Boroaia, domnul ing. Vasile Berariu, sa 
semneze orice document in vederea  ducerii la indeplinire a investitiei „Reabilitarea infrastructurii 
rutiere afectate de inundații din comuna Boroaia, judeţul Suceava”.     

Art 6. Secretarul comunei Boroaia va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 
  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin 
                                                
                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                                                      Secretarul Comunei,    
                                       Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
Boroaia,  22 noiembrie 2018   
Nr. 50 

 

 



 

     HOTĂRÂRE 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice  prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate 

de inundații din comuna Boroaia, judeţul 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. 6095 din 13.11.2018 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
sub nr. 6096 din 13.11.2018; 
 - 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 22.11.2018 
           - Hotararea consiliului Local al comunei Boroaia  nr. 50 din 22.11.2018 privind   aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAȚII DIN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL 
SUCEAVA 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv:                                                                          
        -   Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A; 
          - Prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit.b), c), d) , art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
                                            

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentelor 
drumuri comunale,  situate in  satele Moișa, Săcuța, Giulești si aflate in administrarea Consiliului 
local  Boroaia, identificate potrivit Cartii funciare: 
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- Extras de carte funciară nr. 31422, nr. topografic 31422 situat in loc. Giulești, în suprafață 
masurata de 1.131 mp; 

- Extras de carte funciară nr. 31430, nr. topografic 31430 situat in loc. Giulesti, în suprafață 
de 6.563 mp; 

- Extras de carte funciară nr. 31451, nr. topografic 31451 situat in loc. Sacuta, în suprafață 
masurata de 31.666 mp; 

- Extras de carte funciară nr. 31421, nr. topografic 31421 situat in loc. Giulesti, în suprafață 
masurata de 10.280 mp; 

- Extras de carte funciară nr. 31680, nr. topografic 31680 situat in loc. Sacuta, în suprafață 
de 21.595 mp; 

- Extras de carte funciară nr. 31670, nr. topografic 31670 situat in loc. Moisa, în suprafață 
masurata de 45.367 mp; 
libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații din comuna Boroaia, judeţul 
Suceava”. 

Art.2. Consiliul Local al UAT  BOROAIA,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, 
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului. 

Art.3. Consiliul Local al UAT BOROAIA se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a 
obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.4.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari 
finanțate de UAT BOROAIA în valoare de 432.547,18 lei cu TVA, conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și Instituției Prefectului al județului Suceava. 

 
  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin 
                                                
                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                                                      Secretarul Comunei,    
                                       Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
Boroaia,  22 noiembrie 2018   
Nr. 51 

 



 

        HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea alocării sumei de 30.900 lei pentru activitățile desfășurate cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă și 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. 6116 din 13.11.2018 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
6117 din 13.11.2018; 
 - 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 22.11.2018; 
 - 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 30.900 lei pentru activitățile desfășurate, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă și promovarea obiceiurilor locale, în perioada 27.12.2018 – 31.12.2018 

Art.2 Suma menționată la art.1 va fi cheltuită conform Tabelului centralizator 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,                                                    
Zaharia Constantin                     
                                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                                                                        Secretarul Comunei,   
                                                         Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 22 noiembrie 2018   
Nr. 52 
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             Anexa nr.1 la HCL nr. 52/22.11.2018 

                                                
 

                                                                                                                          Președinte de ședință                          
                                      Zaharia Constantin 
 
 

 
TABEL CENTRALIZATOR CHELTUIELI  

activități sărbători de iarnă  
pentru perioada 27.12.2018 – 31.12.2018 

 
 

Nr. 
crt 

Activitate prestată Valoare  
 

1. Închiriere autocar și alte cheltuieli necesare pentru promovare formație de 
obiceiuri (Ceata de la Boroaia) pe rutele Boroaia – Baia Mare – Cluj Napoca - 

Bistrița și retur, pentru participare la: 

 27.12.2018 – Spectacol de datini și obiceiuri de iarnă la Fălticeni 
organizat de către Consiliul local Fălticeni 

 27.12.2018 – Spectacol de datini și obiceiuri de iarnă la Slatina organizat 
de către Consiliul local Slatina, județul Suceava 

 28.12.2018 – Baia Mare – Târgul de Crăciun  

 29.12.2018 – Cluj Napoca – Spectacol de sărbători organiazat de Regia 
autonomă de transport și Târg de Crăciun 

 30.12.2018 – Bistrița – Sărbători de iarnă la Șieuț  

 31.12.2018 - Spectacol de datini și obiceiuri de iarnă în comuna Moțca, 
județul Iași și comuna Dolhasca, județul Suceava 

 31.12.2018 -  Spectacol de datini și obiceiuri de iarnă organizat în Centrul 
civic al comunei organizat de Consiliul local Boroaia și Cămin cultural 
Mihai Boleac – Boroaia, spectacol ce se va sfârși cu un foc de artificii. 

10.000 lei 

2. Organizare foc de artificii pentru 31.12.2018 
 

5.500 lei 

3. Achiziționare și montare ornamente stradale specifice sărbătorilor de iarnă 
 

10.000 lei 

4. Alocare bugetară prin transfer către Școala Gimnazială Vasile Tomegea – 
Boroaia pentru achiziționare pachete „Pomul de iarnă” pentru elevii și preșcolarii 

din comuna Boroaia, județul Suceava  
 

5.400 lei 

 
          
 
 

Primar, 
Ing. Vasile Berariu 

 



 

          HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea sprijinului financiar  
pentru Parohia Boroaia Vale (Boroaia II), sat Boroaia, comuna Boroaia 

 
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. 6134 din 14.11.2018; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 6135 din 14.11.2018; 
 - 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 22.11.2018 

- prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 125/2002 și a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HGR nr. 
1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

 - cererea nr. 2553/13.09.2018 (însoțită de documentația aferentă) de la  Parohia Boroaia Vale 
(Boroaia II), sat Boroaia, comuna Boroaia înregistrată la instituția noastră sub nr. 5069 din 26.09.2018 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit. c și art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                                  HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1    Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei Boroaia 
Vale (Boroaia II) cu hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel și Adormirea Maicii Domnului” din sat Boroaia, 
comuna Boroaia pentru lucrări de reparații și consolidare a acoperișului bisericii parohiale.  

Art.2   Primarul prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, 
judeţul Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin 
                                                    
                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                                                Secretarul Comunei,  
                                                     Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 22 noiembrie 2018   
Nr. 53 
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     HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Vasile 
Tomegea” – Boroaia pentru lunile Iulie, August, Septembrie și Octombrie 2018  

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 
înregistrată subnr. 6136 din 14.11.2018 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 6137 din 14.06.2018; 
 - 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 22.11.2018; 

-  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. 3160/8.10.2018 și 3597/6.11.2018 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” – 
Boroaia înregistrate la instituţia noastră sub numerele 5529/16.10.2018 și 6122/14.11.2018 

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 lunile:  

- IULIE  2018 în sumă totală de 180 lei,   
- AUGUST 2018 în sumă totală de 180 lei,  
- SEPTEMBRIE 2018 în sumă totală de 2.592 lei   
- OCTOMBRIE 2018 în sumă totală de 3.126 lei conform anexelor care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
Art.2  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, 22 noiembrie 2018          
Nr. 54 
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