ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii
“Reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă ,a reţelelor de apă în localitatea Ostra
,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr.66
din 11.01.2016 ;
- raportul compartimentului achiziţii publice şi integrare europeană din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ostra înregistrat la nr.86 din 11.01.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.165 din 15.01.2016 ;
- H.C.L. nr.56 din data de 16.11.2009 privind aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de
investiție ,, Reabilitarea și extinderea sursei de apă, a rețelelor de apă din localitatea Ostra ,județul Suceava ;
- adresa nr.1584 din 11.01.2016 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură ;
În conformitate cu prevederile :
- art.7 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală ;
- art. 3 lit. e) coroborat cu art.6 la Anexa nr.4 din H.G. nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru
al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii precum si modificarea si
actualizarea preturilor conform stasurilor si normelor in vigoare ;
- art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 44, alin.(1) și (4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.14 , art.45 alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea şi extinderea
sursei de alimentare cu apă ,a reţelelor de apă în localitatea Ostra ,judeţul Suceava “ potrivit Anexei (Deviz
General Actualizat ) care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se stabilește valoarea actualizată a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
“Reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă ,a reţelelor de apă în localitatea Ostra ,judeţul Suceava “ în
sumă de 7.419.211 lei cu TVA .
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare
la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Ostra la 18.01.2016
Nr. 4

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROICT DE HOTĂRÂRE NR. 66 din 11.01.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de
investitii “Reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă ,a reţelelor de apă în localitatea
Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr.66
din 11.01.2016 ;
- raportul compartimentului achiziţii publice şi integrare europeană din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ostra înregistrat la nr.86 din 11.01.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.165 din 15.01.2016 ;
- H.C.L. nr.56 din data de 16.11.2009 privind aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de
investiție ,, Reabilitarea și extinderea sursei de apă, a rețelelor de apă din localitatea Ostra ,județul Suceava ;
- adresa nr.1584 din 11.01.2016 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură ;
În conformitate cu prevederile :
- art.7 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
;
- art. 3 lit. e) coroborat cu art.6 la Anexa nr.4 din H.G. nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru
al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii precum si modificarea si
actualizarea preturilor conform stasurilor si normelor in vigoare ;
- art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 44, alin.(1) și (4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.14 , art.45 alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea şi extinderea
sursei de alimentare cu apă ,a reţelelor de apă în localitatea Ostra ,judeţul Suceava “ potrivit Anexei (Deviz
General Actualizat ) care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se stabilește valoarea actualizată a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
“Reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă ,a reţelelor de apă în localitatea Ostra ,judeţul Suceava “ în
sumă de 7.419.211 lei cu TVA .
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare
la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

A v i z a t,
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.28/06.01.2016
privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei de salubrizare
pentru persoane fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza U.A.T Ostra, pe anul 2016
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava - dl. Oros Ioan înregistrată la nr. 28
din 06.01.2016 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr. 29 din 06.01.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.490 din 28.01.2015 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.466 din 28.01.2016 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr.57/30.10.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale
pentru anul 2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.484 alin(1) și (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.162 lit.a) coroborat cu art.163 - Titlul IX ,Cap.VIII , Secțiunea a 2-a din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare ;
- art.16 alin.(1) și (2) și art.30 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată cu
modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) , art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei de salubrizare pentru
persoane fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza U.A.T Ostra , pe anul 2016 .
Art.2. Regulamentul aprobat la art.1 se aplică categoriilor de contribuabili altele decât cele prevăzute la
art. 485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare .
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare
la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

A v i z a t:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei de salubrizare
pentru persoane fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza U.A.T Ostra , pe anul 2016
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr. 28
din 06.01.2016 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr. 29 din 06.01.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.490 din 28.01.2015 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.466 din 28.01.2016 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr.57/30.10.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale
pentru anul 2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.484 alin(1) și (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.162 lit.a) coroborat cu art.163 - Titlul IX ,Cap.VIII , Secțiunea a 2-a din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare ;
- art.16 alin.(1) și (2) și art.30 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată cu
modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) , art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei de salubrizare pentru
persoane fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza U.A.T Ostra pe anul 2016 .
Art.2. Regulamentul aprobat la art.1 se aplică categoriilor de contribuabili altele decât cele prevăzute la
art. 485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare
la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Ostra la 29.01.2016
Nr. 6

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.361 DIN 22.01.2016
privind anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra , existente în sold la data de 31
decembrie 2015, mai mici de 40 de lei

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan
înregistrată la nr. 361 din 22.01.2016 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr.362 din
22.01.2016
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.468 din 28.01.2016 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.469
din 28.01.2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.266 alin.(1) și (6) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin.(4) lit.a) , art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra , existente în sold la
data de 31 decembrie 2015 mai mici de 40 de lei , conform ANEXEI care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la
cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de
internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

A v i z a t:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra , existente în sold la data de 31
decembrie 2015, mai mici de 40 de lei

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan
înregistrată la nr. 361 din 22.01.2016 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr.362 din
22.01.2016
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.468 din 28.01.2016 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.469
din 28.01.2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.266 alin.(1) și (6) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin.(4) lit.a) , art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată cu modificările și completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra , existente în sold la
data de 31 decembrie 2015 mai mici de 40 de lei , conform ANEXEI care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la
cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de
internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Ostra la 29.01.2016
Nr. 7

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR.365 DIN 22.01.2016
privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor fi efectuate în anul 2016 de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan ;
înregistrată la nr. 365 din 22.01.2016 ;
- raportul nr. 363 din 22. 01. 2016 întocmit de Compartimentul de Asistenţă Socială ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţia copilului înregistrat la nr. 492 din
28.01.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 11 lit. (a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și
completările ulterioare ;
- art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările
ulterioare;
- art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d) combinate cu cele ale alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă Planul de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor fi efectuate în anul 2016 de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a efectua
acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului
social .
(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază
familia sau persoana singură,cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată,raportat la durata medie lunară a timpului de muncă
(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore .
(4) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 2016 şi
aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în
organizarea şi evidenţa orelor de muncă.
Art.3. Vicerimarul comunei Ostra și Compartimentul de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă
publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

A v i z a t:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor
fi efectuate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr.
365 din 22.01.2016 ;
- raportul nr. 363 din 22. 01. 2016 întocmit de Compartimentul de Asistenţă Socială ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţia copilului înregistrat la nr. 492 din
28.01.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 11 lit. (a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și
completările ulterioare ;
- art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările
ulterioare;
- art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d) combinate cu cele ale alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă Planul de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor fi efectuate în anul 2016 de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a efectua
acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului
social .
(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază
familia sau persoana singură,cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată,raportat la durata medie lunară a timpului de muncă
(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore .
(4) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 2016 şi
aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în
organizarea şi evidenţa orelor de muncă.
Art.3. Vicerimarul comunei Ostra și Compartimentul de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă
publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează :
Dorneanu Dinu
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 29.01.2016
Nr. 8

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.726 DIN 12.02.2016
privind stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă în vederea stimulării participării în învățământul
preșcolar a copiilor din familiile defavorizate de pe raza UAT Ostra , județul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr. 726
din 12.02.2016 ;
- raportul nr. 715 din 12. 02. 2016 întocmit de Compartimentul de Asistenţă Socială ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţia copilului înregistrat la nr. 781 din
18.02.2016 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.782 din 18.02.2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate ;
- art.35 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a
procedurii de acordare a tichetelor pentru grădiniță ;
- art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) combinat cu alin. (6) lit. a) punctul 1 și art. 115 alin.(3) și alin. (5) –
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare ;
- Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ;
- Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificăriel și completările ulterioare ;
- Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului , cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează doamna Popescu Veronica Olguța , având funcţia contractuală de
administrator I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , ca persoană responsabilă
pentru implementarea Legii nr. 248/215 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate .
Art.2 . Se stabilește modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă privind stimularea participării în învățământul preșcolar
a copiilor proveniți din familii defavorizate de pe raza UAT Ostra ,conform Anexei care fac e parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra și Compartimentul de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare
la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

A v i z a t:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor, de soluţionare
a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă în vederea stimulării
participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate de pe raza UAT Ostra , județul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr. 726
din 12.02.2016 ;
- raportul nr. 715 din 12. 02. 2016 întocmit de Compartimentul de Asistenţă Socială ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţia copilului înregistrat la nr. 781 din
18.02.2016 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.782 din 18.02.2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate ;
- art.35 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a
procedurii de acordare a tichetelor pentru grădiniță ;
- art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) combinat cu alin. (6) lit. a) punctul 1 și art. 115 alin.(3) și alin. (5) –
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare ;
- Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ;
- Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificăriel și completările ulterioare ;
- Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului , cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează doamna Popescu Veronica Olguța , având funcţia contractuală de administrator I în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , ca persoană responsabilă pentru implementarea Legii
nr. 248/215 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate .
Art.2 . Se stabilește modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă privind stimularea participării în învățământul preșcolar
a copiilor proveniți din familii defavorizate de pe raza UAT Ostra ,conform Anexei care fac e parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra și Compartimentul de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare
la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează :
Dorneanu Dinu
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 18.02.2016
Nr. 10

Anexa la HCL nr.10/18.02.2016
Modalităţile de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor
proveniți din familii defavorizate de pe raza UAT Ostra , județul Suceava
1. Identificarea beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă (copii cu
vârsta cuprinsă intre 3-6 ani) se face prin analiza datelor din următoarele evidenţe:
a) registrul agricol, familii beneficiare de prestaţii sociale (venit minim garantat, alocaţia de susţinere a
familiei, alte beneficii) care se află în evidenţa primăriei;
b) registrul de vaccinări care se află în evidenţa medicilor de familie;
c) listele copiilor înscrişi la grădiniţă care se află în evidenţa medicilor de familie;
d) listele copiilor înscrişi la grădiniţă care se află în evidenţa unităţilor de învăţământ preuniversitar;
e) registrul de naşteri – stare civilă;
f) vizite din uşă în uşă.
2. Tichetele sociale pentru grădiniţă se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt
îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la
grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc
vârsta de 3 ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate
cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de
înscriere în învăţământul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană
singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după caz,
persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104
din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. "Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru
grădiniţă)" este prevazut in anexa nr. 1.1 la prezenta
4. Stimulentul se acorda numai pentru copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de invatamant prescolar si
care indeplinesc cerintele prevazute la art. 5 alin. (2) si (3) din lege.
5. Dreptul la stimulent se acorda lunar , pe perioada participarii copilului la activitatile organizate in cadrul unitatilor
din invatamantul prescolar, in perioada septembrie-iunie, incepand cu luna in care beneficiarul indeplineste criteriile de
eligibilitate, pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta
familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de grădiniţă.
6.(1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi
neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au
realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu
modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru
susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul
pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor,
elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice
şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;

g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare
profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la
bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
(3) Veniturile realizate de membrii familiei inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate
de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori
dispoziţii de stabilire a drepturilor.
(4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure
şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la
consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii,
cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
(5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. anterior solicitantul completează
o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
7. Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în
veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
8. Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare pentru acordarea
stimulentului, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data
înregistrării acestora, de d-na Popescu Veronica –administrator în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ostra .
9. Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, Școala Gimnazială Ostra are
obligaţia de a transmite primăriei , până la data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform
prezenţei înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele de aplicare a legii .
10. Notarea prezenţei de către profesori se face conform procedurii transmise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice către unităţile de învăţământ.
11. Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată conform procedurii.
Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi d-na Popescu Veronica
Olguța reprezentantul primăriei Ostra , fiecare cel puţin o dată pe lună .
12. În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, d-na Popescu Veronica Olguța persoană desemnată cu
aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 analizează situaţia absenţelor transmisă lunar de conducătorul unităţii de
învăţământ şi face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor excepţionale.
13. Pentru toate absenţele medicale, părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în
vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare.
14. În situaţia în care în urma comunicării de catre titular a unor modificari in componența familiei si venituri se
constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziţie de încetare a dreptului şi/sau
de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările .
15. Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniţă necuvenite nu este posibilă, sumele reprezentând
contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condiţiile legii, pe baza dispoziţiei emise de primar. Tichetele
sociale pentru grădiniţă necuvenite şi neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se
restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziţiei .
16.(1) Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, d-na Popescu Veronica întocmeste o listă cu datele
de identificare ale acestora, pe care o transmit pe suport electronic Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,
până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.
(2) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de
maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13 din lege.
(3) Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele elemente:
a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;
b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul
educaţional;
c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a titularului;
d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul de copii pentru care se acordă;
e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul educaţional;
f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

(4) Dispoziţia primarului poate fi emisă comun pentru toţi beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la art. 12
alin. (2) din lege se va face individual.
(5) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziţiei se stabileşte de către primar.
17.(1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică sau se constată modificarea
numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial dreptul.
(2) Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă
prevăzute de lege.
(3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege.
(4) Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna
următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), care se
comunică titularului în termenul prevăzut de lege.
18. Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaţionale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă
prevăzute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile
administrativ-teritoriale, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
19.(1) Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la Compartimentul de
Asistență Socială a primăria comunei Ostra , până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul
şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.
(2) Cererile depuse după termenele prevăzute la alin.(1) nu se mai iau în considerare. Pentru solicitarea dreptului,
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului depune o nouă cerere pentru anul şcolar următor, cu
încadrarea în termenele reglementate.
(3) Cererile sunt verificate de d-na Popescu Veronica şi centralizate în vederea stabilirii numărului total de
beneficiari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Datele se comunică şi unităţilor de învăţământ la care sunt
înscrişi preşcolarii.
20. Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă revine persoanei desemnate de primar pentru
punerea în aplicare a Legii nr.248/2015 respectiv d-na Popescu Veronica Olguța – administrator I în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ostra , județul Suceava .
21.- Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de
produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care
comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice
sectorului de tichete sociale.
22. Se interzic titularului:
a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare
produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse
alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii
emitente;
d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de
îmbrăcăminte şi/sau rechizite.
23. Prezentele Modalitatii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 15/19.01.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru grădiniţă.

Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA.
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 714 / 12.02.2016.
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna ianuarie 2016.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava,
înregistrată la nr.714 din 12.02.2016;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 82 din 29.01.2016;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe inregistrat la nr.728 din 12.02.2016;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico
- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 813 din 18.02.2016;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii,
înregistrat sub nr. 814 din 18.02.2016;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației ,Cercetării
Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra, care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra, pentru luna ianuarie 2016,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra se
face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare, după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative, ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra .
Initiator al proiectului de hotarare,
Primar - Oros Ioan.

Avizat :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna ianuarie 2016.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava,
înregistrată la nr.714 din 12.02.20216;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 82 din 29.01.2016;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 728 din 12.02.2016;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură , gospodărie
comunală , protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 813 din 18.02.2016;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr.814
din 18.02.2016;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației ,Cercetării Tineretului și
Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b) din acelaşi aliniat şi pe
cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială
Ostra, care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra, pentru luna ianuarie 2016, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra se face pe
baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare, după depunerea în contabilitatea unităţii şcolare la
sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin
compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ teritoriale Ostra .
Preşedinte şedinţă,
Dinu Dorneanu
Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 18.02.2016
Nr.11

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT Nr. 864 din 24.02.2016
privind aprobarea Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2016 , aparţinând
Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr.864 din 24.02.2016 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 566 din
24.02.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.940 din 29.02.2016 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.941
din 29.02.2016 ;
- Adresa nr.10168 din data de 19.01.2016 emisă de Ocolul Silvic Cărlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cîrlibaba
, nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) , art.17 alin.(2) lit c) coroborat cu art.30 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. c) , alin.(6) lit. a) pct.9 şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă Devizul de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2016 , aparţinând
Primăriei comunei Ostra , întocmit de Ocolul Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi
adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe
pagina de internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

A v i z a t,
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2016 , aparţinând
Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr.864 din 24.02.2016 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 566 din
24.02.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.940 din 29.02.2016 ;
- raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.941
din 29.02.2016 ;
- Adresa nr.10168 din data de 19.01.2016 emisă de Ocolul Silvic Cărlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cîrlibaba
, nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) , art.17 alin.(2) lit c) coroborat cu art.30 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. c) , alin.(6) lit. a) pct.9 şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă Devizul de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2016 , aparţinând
Primăriei comunei Ostra , întocmit de Ocolul Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi
adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe
pagina de internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte şedinţă,
Dinu Dorneanu
Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan
Ostra la 29.02.2016
Nr.13
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H O T Ă R Â R E - PROIECT Nr. 883 din 24.02.2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 , aferent Contractului de
Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cârlibaba ,
judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr.883 din 24.02.2016 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 565 din
24.02.2016 ;
- Adresa nr.10831 din data de 28.01.2016 emisă de Ocolul Silvic Cârlibaba ;
- Contractul de administrare
încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic
Cârlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.942 din 29.02.2016 ;
- Raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.943
din 29.02.2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) și art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 10 alin.(1)coroborat cu art.14 alin.(1) și (2) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic , cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. c) ,alin.(4) lit.d) , alin.(6) lit. a) pct. 9 şi pe cele ale art.
115 alin.(1) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, aferent Contractului de
Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cârlibaba , judeţul
Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi
adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe
pagina de internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

A v i z a t,
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 , aferent Contractului de
Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cârlibaba judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată la
nr.883 din 24.02.2016 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 565 din
24.02.2016 ;
- Adresa nr.10831 din data de 28.01.2016 emisă de Ocolul Silvic Cârlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cârlibaba , nr. 5588
din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.942 din 29.02.2016 ;
- Raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, pentru administraţie publică locală, juridică şi
de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.943 din 29.02.2016 ;
În conformitate cu prevederile :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) și art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 10 alin.(1)coroborat cu art.14 alin.(1) și (2) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic , cu modificările
şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. c) ,alin.(4) lit.d) , alin.(6) lit. a) pct. 9 şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, aferent Contractului de Administrare
a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului Unităţii
Administrativ Teritoriale comuna Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică
prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte şedinţă,
Dinu Dorneanu
Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 29.02.2016
Nr.14

