ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea exploatării şi valorificării în condiţiile legii , a cantităţii de 124 mc.
lemn de esenţă brad , din pădurea proprietate privată a comunei Ostra situaţă în
localitatea Cîrlibaba , judeţul Suceava , şi modificarea HCL nr. 22/2010
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- raportul Biroului Finananţe Contabilitate , înregistrat la nr. 1020 din 07.03.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
- H.C.L. nr. 22 din 25.06. 2010 ;
- Contractul de Administrare a pădurii , nr. 5588 din 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1), alin.(2) , lit.b şi c , alin.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 ;

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă valorificarea prin Licitaţie pe Picior a masei lemnoase de
esenţă brad , în volum de 124 mc precum şi preţurile de pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă în parte evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Sumele de bani obţinute în urma valorificării masei lemnoase prevăzute la
art.1 se vor constitui venituri la bugetul local .
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri , se abrogă prevederile HCL nr.22 din
25.06.2010 referitoare la construirea unui adăpost pentru animale (saivan ) pe muntele
numit Pleta situat în localitatea Cîrlibaba , aparţinând domeniul privat al comunei Ostra ,
judeţul Suceava .
Art.4. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de către primar , , viceprimar ,
Biroul Fiananţe Contabilitate şi va fi comunicată de secretarul comunei Ostra , instituţiei
Prefectului precum şi Ocolului Silvic Cîrlibaba .
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

Anexa la HCL nr.7 din 27.02.2013

Partida U.P
5263
5264
5265
TOTAL

VI
V
V

u.a

Produs Volum Volum
Brut
Net
9C
ACC II
54
49
124B ACC I
48
44
119A ACC I
22
20
124
113

Pret pornire licitaţie
lei/mc
100
150
85

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea exploatării şi valorificării în condiţiile legii , a cantităţii de 124 mc.
lemn de esenţă brad , din pădurea proprietate privată a comunei Ostra situaţă în
localitatea Cîrlibaba , judeţul Suceava , şi modificarea HCL nr. 22/2010
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- raportul Biroului Finananţe Contabilitate , înregistrat la nr. 1020 din 07.03.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
- H.C.L. nr. 22 din 25.06. 2010 ;
- Contractul de Administrare a pădurii , nr. 5588 din 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1), alin.(2) , lit.b şi c , alin.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 ;

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă valorificarea prin Licitaţie pe Picior a masei lemnoase de
esenţă brad , în volum de 124 mc precum şi preţurile de pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă în parte evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Sumele de bani obţinute în urma valorificării masei lemnoase prevăzute la
art.1 se vor constitui venituri la bugetul local .
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri , se abrogă prevederile HCL nr.22 din
25.06.2010 referitoare la construirea unui adăpost pentru animale (saivan ) pe muntele
numit Pleta situat în localitatea Cîrlibaba , aparţinând domeniul privat al comunei Ostra ,
judeţul Suceava .
Art.4. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de către primar , , viceprimar ,
Biroul Fiananţe Contabilitate şi va fi comunicată de secretarul comunei Ostra , instituţiei
Prefectului precum şi Ocolului Silvic Cîrlibaba .
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 27.02.2013
Nr. 7

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2013 ,
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 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 646
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10205 din data de 30.01.2013 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 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) 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 2013 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul
Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 2013 ,
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 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 646
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10205 din data de 30.01.2013 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 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) 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 2013 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul
Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 27.02.2013
Nr. 6

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E -PROIECT
privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2014 al Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă Ostra, judeţul Suceava.
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .764 din 27.02.2014 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de de specialitate a Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 24, lit. „d” din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata cu
modificari si completarii prin Legea nr. 15/2005 ;
- prevederile art. 25, lit. „b” din Legea Nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă ,
republicata cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si
art. 115 , alin. (1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2014 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1 , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pe anul 2014 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1a care face parte integranta din
prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2014 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava– conform Anexei 1b , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.4. Primarul Comunei Ostra, judeţul
Suceava prin compartimentul de
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

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 Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2014 al Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă Ostra, judeţul Suceava.
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .764 din 27.02.2014 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de de specialitate a Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 24, lit. „d” din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata cu
modificari si completarii prin Legea nr. 15/2005 ;
- prevederile art. 25, lit. „b” din Legea Nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă ,
republicata cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si
art. 115 , alin. (1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2014 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1 , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pe anul 2014 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1a care face parte integranta din
prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2014 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava– conform Anexei 1b , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.4. Primarul Comunei Ostra, judeţul
Suceava prin compartimentul de
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Nastiuc Maria Cristina

Contrasemnează :
Secretar comună ,

Bogdan Smărăndeanu
Ostra la 27.02.2014
Nr. 11
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 , aferent Contractului
de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic
Cîrlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 645
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10196 din data de 29.01.2013 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 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cîrlibaba , judeţul Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 2013 , aferent Contractului
de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvici
Cîrlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 645
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10196 din data de 29.01.2013 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 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvici Cîrlibaba , judeţul Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.02.2013
Nr. 8

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aderarea comunei Ostra ,judeţul Suceava
la Asociaţia Comunelor din România
În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,
ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul
unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003,
analizând prevederile Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe
cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 februarie
2001,
luând act de Hotărârea adunării generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind
constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,
considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o
uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi
principiile care reprezintă patrimoniul lor comun,
considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este
aderarea comunelor din România la această asociaţie,
considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre
principalele fundamente ale oricărui regim democratic,
analizând prevederile art.31 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.108/2004,
ţinând seama de dispoziţiile art.38 alin.(1) lit.y) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA .adoptă prezenta hotărâre.
Art.1.- (1) Se aprobă aderarea comunei Ostra , judeţul Suceava la Asociaţia
Comunelor din România, însuşind prevederile Statului acesteia .

(2) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a
Primăriei Comunei Ostra , judeţul Suceava la constituirea Corpurilor profesionale ale
Asociaţiei Comunelor din România.
Art.2.- Reprezentarea comunei Ostra , judeţul Suceava în cadrul Asociaţiei Comunelor
din România se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia,
numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţie.
Art.3.- Obligaţiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevăzută la art.1 se
suportă din bugetul local al comunei Ostra
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava , precum şi preşedintelui Asociaţiei
Comunelor din România, la sediul acesteia.

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 decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Februarie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 116 din 25.02.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Februarie
2013 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra
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 hotârâre 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 de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 28.02.2013
Nr. 11

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Februarie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 116 din 25.02.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Februarie
2013 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra
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 hotârâre 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 ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU

A v i z a t,
Secretar comună,
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

PROIECT DE :

COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul -II- 2013, în
cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate pentru
învăţământ, cultură, sănătate ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 2118 din 27.05.2013 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G. nr.118/2006 privind
organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale modificată şi aprobată prin Legea
nr.143/2007;
În temeiul art.36, alin.(6), litera „a” punctul 4 precum şi 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 Programul de activitate culturală propus a se realiza în trimestrul
– II-2013 , în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform Anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Primarul comunei Ostra, prin compartimentul de specialitate, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.-

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Preşedinte comisie – Viorica Coperza

Avizat
Secretar comună
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul - II 2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate pentru învăţământ,
cultură, sănătate ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 2118 din 27.05.2013 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G. nr.118/2006 privind
organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale modificată şi aprobată prin Legea
nr.143/2007;
În temeiul art.36, alin.(6), litera „a” punctul 4 precum şi 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 Programul de activitate culturală propus a se realiza în
trimestrul – II – anul 2013 , în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentul de specialitate, va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin
Smărăndeanu

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Ostra la 30.05.2013
Nr. 34

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea preluării de către Primăria comunei Ostra , a Contractului
de furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra judeţul
Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Referatul administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra înregistrat la
nr.1208 din 18.03.2013 ;
- H.C.L nr. 28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ;
- H.C.L nr. 29 din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al primăriei Ostra ,către SC Utilităţi
Comunale Ostra ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 2 alin.1 , art.7 alin.1 , art.10 alin.1 , art.11 alin.1 şi 2 , art.14 din
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare ;
- pct. 3.4.2 din Anexa la H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice ;

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi 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 . În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării în parametri
optimi a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prestat prin delegare de
către SC Utilităţi comunale Ostra , se aprobă
preluarea de către Primăria
comunei Ostra , a Contractului de furnizare a energiei electrice( cod abonat
1001724267) încheiat între SC E-ON ENERGIE ROM\NIA SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra judeţul Suceava ,
până la finalizarea Proiectului ,, Reabilitarea şi Extinderea Sursei de Alimentare
cu Apă, a Reţelelor de Apă în localitatea Ostra ,judeţul Suceava “ .
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă şi
preluarea debitelor restante şi penalităţile aferente acestora , ale SC Utilităţi
Comunale Ostra care degurg din contractul de furnizare a energiei electrice mai
sus menţionat .
Art.3. Finanţarea cheltuielilor necesare preluării Contractului de
furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi Comunale
Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra, se va face din bugetul local
al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.4. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate , va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 preluării de către Primăria comunei Ostra , a Contractului
de furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Referatul administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra înregistrat la
nr.1208 din 18.03.2013 ;
- H.C.L nr. 28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ;
- H.C.L nr. 29 din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al primăriei Ostra ,către SC Utilităţi
Comunale Ostra ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 2 alin.1 , art.7 alin.1 , art.10 alin.1 , art.11 alin.1 şi 2 , art.14 din
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare ;

- pct. 3.4.2 din Anexa la H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi 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 . În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării în parametri
optimi a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prestat prin delegare de
către SC Utilităţi comunale Ostra , se aprobă
preluarea de către Primăria
comunei Ostra , a Contractului de furnizare a energiei electrice( cod abonat
1001724267) încheiat între SC E-ON ENERGIE ROM\NIA SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra judeţul Suceava ,
până la finalizarea Proiectului ,, Reabilitarea şi Extinderea Sursei de Alimentare
cu Apă, a Reţelelor de Apă în localitatea Ostra ,judeţul Suceava “ .
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă şi
preluarea debitelor restante şi penalităţile aferente acestora , ale SC Utilităţi
Comunale Ostra care degurg din contractul de furnizare a energiei electrice mai
sus menţionat .
Art.3. Finanţarea cheltuielilor necesare preluării Contractului de
furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi Comunale
Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra, se va face din bugetul local
al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.4. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate , va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai
Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la ,22.03.2013
Nr. 15

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea constituirii Comisiei locale pentru elaborarea Regulamentului
propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatu Secretarului comunei Ostra înregistrat la nr.1209 din 18.03.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 constituirea Comisiei locale pentru elaborarea Regulamentului
propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava ,
evidenţiată în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Anexa la HCL nr.16 din 22.03.2013

Nr.
Crt.

Numele şi Prenumele

Funcţie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dorneanu Dinu
Maxim Constantin
Smărăndeanu Bogdan
Ailenei Diana
Iacob Petru
Rotariu Neculai
Coperza Viorica
Covatari Ionel
Grigoraş Adina Elena
Piticaru Cornel
Masichevici Niculai

Consilier local
Consilier local
Secretar comună
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier asistent
Consilier juridic
Consilier principal

Funcţie ocupată
î
cadrul
comisiei
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii Comisiei locale pentru elaborarea Regulamentului
propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatu Secretarului comunei Ostra înregistrat la nr.1209 din 18.03.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 constituirea Comisiei locale pentru elaborarea Regulamentului
propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava ,
evidenţiată în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu
Ostra la ,22.04.2013
Nr. 16

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind însuşirea Contractului nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei
Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr. 1236 din 19.03.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se însuşeşte Contractul nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rota
riu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 22.03.2013
Nr. 17

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind însuşirea Contractului nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei
Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr. 1236 din 19.03.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;

- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se însuşeşte Contractul nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare pentru trimestrul - II – anul 2013

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2589
din 03/07 / 2013 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -II - anul 2013 , conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 de execuţiei bugetare pentru trimestrul -II – anul 2013

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2589
din 03/07 / 2013 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -II - anul 2013 , conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează

Maxim Constantin

Secretar comună

:
,
Bogdan
Smărăndeanu

Ostra la 12.07.2013
Nr. 42

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL – Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale
provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- adresa nr.2734 /BC din 21.02.2013 a Instituţiei Prefectului Suceava ;
- oferta comercială nr.2713 /08.03.2013 a SC Mondeco SRL Suceava ;
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru şi Protecţia Mediului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.
1035 din 19.03.2013 ;

- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.9 alin(2) şi (3) din O.G. nr.47/2005 privind reglementãri de neutralizare a
deşeurilor de origine animalã , cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) , alin.(6) pct.9 precum şi al art. 45 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL , - Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale provenite
din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava , conform ofertei de servicii
anexată la prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate,
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

vor

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL – Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale
provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- adresa nr.2734 /BC din 21.02.2013 a Instituţiei Prefectului Suceava ;
- oferta comercială nr.2713 /08.03.2013 a SC Mondeco SRL Suceava ;
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru şi Protecţia Mediului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.
1035 din 19.03.2013 ;

- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.9 alin(2) şi (3) din O.G. nr.47/2005 privind reglementãri de neutralizare a
deşeurilor de origine animalã , cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) , alin.(6) pct.9 precum şi al art. 45 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL , - Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale provenite
din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava , conform ofertei de servicii
anexată la prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate, vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rorariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 05.04.2013
Nr. 23

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Martie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 186 din 21.03.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;

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 Martie 2013
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra
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 hotârâre 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 de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.03.2013
Nr. 19

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Martie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 186 din 21.03.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;

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 Martie 2013
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra
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 hotârâre 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 ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea Acordului de Cooperare între primăria comunei Ostra şi Primăria
comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit public intern
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedre :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- Raportul Compartimentului de specialitate al primarului comunei Ostra , întocmit de
d-nul Piticaru Cornel – consilier juridic , înregistrat la nr.1374 din 27.03.2013 ;
- 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 ;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.11 lit.b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.5, alin.(1) şi ale art.10 din H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern ;
În temeiu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între primăria comunei Ostra
şi Primăria comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit public
intern , conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Oros Ioan –primarul comunei Ostra , să semneze
acordul de cooperare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre .
Art. 3. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate ,va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU

A v i z a t,
Secretar comună,
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între primăria
comunei Ostra şi Primăria comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării
funcţiei de audit public intern
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedre :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- Raportul Compartimentului de specialitate al primarului comunei Ostra , întocmit de
d-nul Piticaru Cornel – consilier juridic , înregistrat la nr.1374 din 27.03.2013 ;

- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.11 lit.b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.5, alin.(1) şi ale art.10 din H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern ;
În temeiu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între primăria comunei Ostra
şi Primăria comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit public
intern , conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Oros Ioan –primarul comunei Ostra , să semneze
acordul de cooperare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre .
Art. 3. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate ,va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.03.2013
Nr. 20

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale pentru modificarea Contractelor de
concesiune pentru trupurile de păşune Botoşanu 2 şi 3 aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :

- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- referatul Compartimentului Contencios Administrativ , înregistrat la nr. 1633 din 15.04.
2013 ;
- cererea nr. 1587 din 09.04.2013 a Cooperativei Agricole Botoşanu cu sediul în
localitatea Ostra , judeţul Suceava ;
- adresa primăriei Ostra . nr.1588 din 10.04.2013 ;
- adresa nr.1603 din 10.04.2013 a Cooperativei Agricole a crescătorilor de animale Ostra ,
prin care î-şi exprimă acordul cu privire la modificarea Contractului de Concesiune nr.5/2011
;
- cererea nr. 1605 din 11.04.2013 a Cooperativei Agricole a Crescătorilor de Animale
Ostra ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- art. 6 alin(3) din Contractul de concesiunhe nr.5 din 19.04.2011 ;
- art.6 alin(3) din Contractul de concesiune nr.4 din 18.07.2012 ;
- Legii nr.214/ 2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea pajiştilor ;
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată
prin Ordinul
Ministerului
Agriculturii , alimentaţiei
şi Pădurilor şi al Ministerului
Administraţiei Publice nr. 226/235/2003 ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr.5 din 19.04.2011
prin Actul adiţional nr.1676 din 17.04.2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.

Art.2. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr.4 din 17.07.2012 prin
Actul adiţional nr. 1683 din 18.04.2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Trupul de păşune în suprafaţă de 22 ha , constituit prin diminuarea trupului
de păşune Botoşanu 2 se va numi Botoşanu 4 şi va fi concesionat în condiţiile legii , către
o altă asociaţie locală de crescători de animale .
Art.4.

Se împuterniceşte

compartimentele de specialitate ,

domnul Oros Ioan

– primarul comunei Ostra , prin

să ia toate măsurile legale şi necesare

în numele şi

pentru Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea semnării actelor adiţionale precum şi
a

contractelor de concesiune

pentru trupul de păşune nou constituit Botoşanu 4 ,

aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava .

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 16.04.2013
Nr. 24

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale pentru modificarea Contractelor de
concesiune pentru trupurile de păşune Botoşanu 2 şi 3 aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- referatul Compartimentului Contencios Administrativ , înregistrat la nr. 1633
din
15.04. 2013 ;
- cererea nr. 1587 din 09.04.2013 a Cooperativei Agricole Botoşanu cu sediul în
localitatea Ostra , judeţul Suceava ;
- adresa primăriei Ostra . nr.1588 din 10.04.2013 ;
- adresa nr.1603 din 10.04.2013 a Cooperativei Agricole a crescătorilor de animale Ostra
, prin care î-şi exprimă acordul cu privire la modificarea Contractului de Concesiune
nr.5/2011 ;
- cererea nr. 1605 din 11.04.2013 a Cooperativei Agricole a Crescătorilor de Animale
Ostra ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- art. 6 alin(3) din Contractul de concesiunhe nr.5 din 19.04.2011 ;
- art.6 alin(3) din Contractul de concesiune nr.4 din 18.07.2012 ;
- Legii nr.214/ 2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea păşunilor ;
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii , alimentaţiei şi Pădurilor şi al
Ministerului administraţiei Publice nr. 226/235/2003 ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr.5 din 19.04.2011
prin Actul adiţional nr.1676 din 17.04.2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.
Art.2. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr.4 din 17.07.2012 prin
Actul adiţional nr. 1683 din 18.04.2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3. Trupul de păşune în suprafaţă de 22 ha , constituit prin diminuarea trupului
de păşune Botoşanu 2 se va numi Botoşanu 4 şi va fi concesionat în condiţiile legii , către
o altă asociaţie locală de crescători de animale .

Art.4.

Se împuterniceşte

compartimentele de specialitate ,

domnul Oros Ioan

– primarul comunei Ostra , prin

să ia toate măsurile legale şi necesare

în numele şi

pentru Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea semnării actelor adiţionale precum şi
a

contractelor de concesiune

pentru trupul de păşune nou constituit Botoşanu 4 ,

aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA
Nr.1588 din 10.04.2013

CĂTRE,
Cooperativa Agricolă A Crescătorilor de Animale Ostra

d-lui administrator Papruşi Niculai

Având în vedere :
- cererea Cooperativei Agricole Botoşanu reprezentată prin d-nul
Grigoraş Vasile ;
- primăria comunei Ostra nu mai deţine liberere de sarcini păşuni
comunale sau montane ;
- prevederile imperative ale Legii nr.214/2011 privind administrarea
pajiştilor şi a păşunilor ,prin care autorităţile locale sunt obligate să
concesioneze păşunile din administrarea către toate asociaţiile locale
de crescători de animale legal constituite ;
Faţă cele părezentate mai sus, vă solicităm modificarea cu
acordul părţilor a Contractului nr.5 din 19.04.2011 în vederea diminuării
din suprafaţa totală de 46 ha a trupului de păşune Botoşanu 2 cu
suprafaţa 22 ha păşune .
Primar
Oros Ioan

Secretar ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea consumurilor de combustibili , lubrifianţi şi materiale de întreţinere
pentru autoturismele şi utilajele din dotarea primăriei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1656 din 16.04.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 consumurile de combustibili , lubrifianţi şi materiale de întreţinere
pentru autoturismele şi utilajele din dotatrea primăriei Ostra , judeţul Suceava , conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea consumurilor de combustibili , lubrifianţi şi materiale de întreţinere
pentru autoturismele şi utilajele din dotarea primăriei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1656 din 16.04.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 consumurile de combustibili , lubrifianţi şi materiale de întreţinere
pentru autoturismele şi utilajele din dotatrea primăriei Ostra , judeţul Suceava , conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 16.04.2013
Nr. 25

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT

privind aprobarea încheierii Contractului nr. 1853 din 30.04.2013 ,, Servicii de
întocmire rapoarte de evaluare apartamente proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr.1791 din 24.04.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului nr. 1853 din 30.04.2013 ,, Servicii de
întocmire rapoarte de evaluare apartamente proprietatea privată a comunei Ostra , judeţul
Suceava ” , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Contractului nr. 1853 din 30.04.2013 ,, Servicii de
întocmire rapoarte de evaluare apartamente proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr.1791 din 24.04.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului nr. 1853 din 30.04.2013 ,, Servicii de
întocmire rapoarte de evaluare apartamente proprietatea privată a comunei Ostra , judeţul
Suceava ” , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.04.2013
Nr. 27

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT

privind aprobarea concesionării trupului de păşune Botoşanu 4 aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra prin atribuire directă în favoarea Cooperativei Agricole Botoşanu ,
cu sediul în comuna Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- cererea Cooperativei Agricole Botoşanu , înregistrată la nr.1587 din 09.04.2013
- raportul Compartimentului Contencios Administrativ , înregistrat la nr. 1728 din 22.04.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
In conformitate cu prevederile :
- art.15 alin.(2) din Legea nr.214/2011 pentru organizarea , administrarea şi exploatarea
pajiştilor
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată prin
Ordinul Ministerului Agriculturii , Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei Publice
nr. 226/235/2003 ;
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) , 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 ,

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă concesionarea trupului de păşune Botoşanu 4 ,în suprafaţă de 22 ha
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , prin atribuire directă a contractului de concedsiune
,în favoarea Cooperativei Agricole Botoşanu , cu sediul în comuna Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Durata contractului de consesiune este de 10 (zece ) ani de la data semnării
acestuia .
Art.3. Redevenţa stabilită de Consiliul Local este de 379 lei/ha/an şi va fi indexată anual
cu indicele de rată a inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică
Art.4. Sumele încasate din contractul de concesiune aprobat la art.1 se vor constitui
venituri la bugetul local .
Art.5. Se împuterniceşte domnul Oros Ioan – primarul comunei Ostra , prin
compartimentele de specialitate , să ia toate măsurile legale şi necesare în numele şi pentru
Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea semnării contractelor de concesiune pentru trupul
de păşune nou constituit Botoşanu 4 , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

A v i z a t,
Secretar comună,
Bogdan

HOTARARE
privind aprobarea concesionării trupului de păşune Botoşanu 4 aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra prin atribuire directă în favoarea Cooperativei Agricole
Botoşanu , cu sediul în comuna Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- cererea Cooperativei Agricole Botoşanu , înregistrată la nr.1587 din 09.04.2013 ;
- raportul Compartimentului Contencios Administrativ , înregistrat la nr. 1728 din
22.04.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
In conformitate cu prevederile :
- art.15 alin.(2) din Legea nr.214/2011 pentru organizarea , administrarea şi exploatarea
pajiştilor
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată prin
Ordinul Ministerului Agriculturii , Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei
Publice nr. 226/235/2003 ;
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) , 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 ,

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă concesionarea trupului de păşune Botoşanu 4 ,în suprafaţă de 22 ha
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , prin atribuire directă în favoarea Cooperativei
Agricole Botoşanu , cu sediul în comuna Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Durata contractului de consesiune este de 10 (zece ) ani de la data semnării
acestuia .
Art.3. Redevenţa stabilită de Consiliul Local este de 379 lei/ha/an şi va fi indexată anual
cu indicele de rată a inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică
Art.4. Sumele încasate din contractul de concesiune aprobat la art.1 se vor constitui
venituri la bugetul local .
Art.5. Se împuterniceşte domnul Oros Ioan – primarul comunei Ostra , prin
compartimentele de specialitate , să ia toate măsurile legale şi necesare în numele şi pentru
Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea semnării contractelor de concesiune pentru
trupul de păşune Botoşanu 4 , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava
Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.04.2013
Nr. 26

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor
proprietatea privată a comunei Ostra , precum şi a Rapoartelor de evaluare
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatu Secretarului comunei Ostra înregistrat la nr.1209 din 26.04.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 Regulamentul propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea
privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava , evidenţiat în Anexa , parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Se aprobă Rapoartele de evaluare întocmite pentru apartamentele
proprietate privată a comunei Ostra, în vederea vânzării acestora către titularii contractelor de
închiriere .
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea
privată a comunei Ostra , precum şi a Rapoartelor de evaluare
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatu Secretarului comunei Ostra înregistrat la nr.1209 din 26.04.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 Regulamentul propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea
privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava , evidenţiat în Anexa , parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Se aprobă Rapoartele de evaluare întocmite pentru apartamentele
proprietate privată a comunei Ostra, în vederea vânzării acestora către titularii contractelor de
închiriere .
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 15.05.2013
Nr. 31

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea modificării şi Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului
public al comunei Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentul de specialitate înregistrat la nr.1978 din 14.05.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 modificărea Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public
al comunei Ostra ,judeţul Suceava , în sensul înscrierii corecte a suprafeţelor aferente a 12
apartamente evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor vizate .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

ROMANIA

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului
public al comunei Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentul de specialitate înregistrat la nr.1978 din 14.05.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 modificărea Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public
al comunei Ostra ,judeţul Suceava , în sensul înscrierii corecte a suprafeţelor aferente a 12
apartamente evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor vizate .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Ostra la 15.05.2013
Nr. 32

Contrasemnează :
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 Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Aprilie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 286 din 29.04.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Aprilie 2013
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 hotârâre 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 de şedinţă,
Maxim Constantin
Smărăndeanu

Ostra la 30.05.2013
Nr. 33

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Aprilie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 286 din 29.04.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Aprilie 2013
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 hotârâre 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 ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea preluării de către primăria comunei Ostra a
Abonamentului de Utilizare / Exploatare a Resurselor de Apă , încheiat
între Administraţia Naţională Apele Române şi SC Utilităţi Comunale Ostra
cu acţionar unic Consiliul Local Ostra
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Referatul administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra înregistrat la
nr.2331 din 13.06.2013 ;
- H.C.L nr. 28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ;
- H.C.L nr. 29 din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al primăriei Ostra ,către SC Utilităţi
Comunale Ostra ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 2 alin.1 , art.7 alin.1 , art.10 alin.1 , art.11 alin.1 şi 2 , art.14 din
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare ;
- pct. 3.4.2 din Anexa la H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi 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 . În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării în parametri
optimi a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prestat prin delegare de
către SC Utilităţi comunale Ostra , se aprobă
preluarea de către primăria
comunei Ostra a Abonamentului de Utilizare / Exploatare a Resurselor de Apă ,
încheiat între Administraţia Naţională Apele Române şi SC Utilităţi Comunale
Ostra cu acţionar unic Consiliul Local Ostra .
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă şi
preluarea debitelor restante şi penalităţile aferente acestora , ale SC Utilităţi
Comunale Ostra care degurg din Abonamentului de Utilizare / Exploatare a
Resurselor de Apă .
Art.3. Finanţarea cheltuielilor necesare preluării Abonamentului de
Utilizare / Exploatare a Resurselor de Apă , încheiat între Administraţia
Naţională Apele Române şi SC Utilităţi Comunale Ostra cu acţionar unic
Consiliul Local Ostra se va face din bugetul local al comunei Ostra , judeţul
Suceava .
.
Art.4. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate , va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 preluării de către primăria comunei Ostra a
Abonamentului de Utilizare / Exploatare a Resurselor de Apă , încheiat
între Administraţia Naţională Apele Române şi SC Utilităţi Comunale Ostra
cu acţionar unic Consiliul Local Ostra
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Referatul administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra înregistrat la
nr.2331 din 13.06.2013 ;
- H.C.L nr. 28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ;
- H.C.L nr. 29 din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al primăriei Ostra ,către SC Utilităţi
Comunale Ostra ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 2 alin.1 , art.7 alin.1 , art.10 alin.1 , art.11 alin.1 şi 2 , art.14 din
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările ulterioare ;
- pct. 3.4.2 din Anexa la H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi 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 . În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării în parametri
optimi a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prestat prin delegare de
către SC Utilităţi comunale Ostra , se aprobă
preluarea de către primăria
comunei Ostra a Abonamentului de Utilizare / Exploatare a Resurselor de Apă ,
încheiat între Administraţia Naţională Apele Române şi SC Utilităţi Comunale
Ostra cu acţionar unic Consiliul Local Ostra .
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă şi
preluarea debitelor restante şi penalităţile aferente acestora , ale SC Utilităţi
Comunale Ostra care degurg din Abonamentului de Utilizare / Exploatare a
Resurselor de Apă .
Art.3. Finanţarea cheltuielilor necesare preluării Abonamentului de
Utilizare / Exploatare a Resurselor de Apă , încheiat între Administraţia
Naţională Apele Române şi SC Utilităţi Comunale Ostra cu acţionar unic
Consiliul Local Ostra se va face din bugetul local al comunei Ostra , judeţul
Suceava .
.
Art.4. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate , va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Ostra la 20.06.2013

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Nr. 36

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desemnarea responsabilului legal şi tehnic pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum forestier Băişescu ,comuna Ostra judeţul Suceava “ finanţat prin
SAPARD
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrat la nr. 2533 din
01.07.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică locală, juridică şi
de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
In temeiul prevederilor dispoziţiilor art.36, alin.(9) si art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1.- Începând cu data de 02.07.2013 se desemnează ca reprezentant legal pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare drum forestier Băişescu ,comuna Ostra judeţul Suceava “ finanţat prin
SAPARD , domnul Oroş Ioan – primarul comunei Ostra ,judeţul Suceava .
Art.2.- Începând cu data de 02.07.2013 se desemnează ca responsabil tehnic pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare drum forestier Băişescu ,comuna Ostra ,judeţul Suceava “ finanţat prin
SAPARD , domnul Socol Constantin – consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ostra ,judeţul Suceava .
Art.3.- Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va adduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 02.07.2013
Nr. 41

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea responsabilului legal şi tehnic pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum forestier Băişescu ,comuna Ostra judeţul Suceava “ finanţat prin
SAPARD
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrat la nr. 2533 din
01.07.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică locală, juridică şi
de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
In temeiul prevederilor dispoziţiilor art.36, alin.(9) si art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1.- Începând cu data de 02.07.2013 se desemnează ca reprezentant legal pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare drum forestier Băişescu ,comuna Ostra judeţul Suceava “ finanţat prin
SAPARD , domnul Oroş Ioan – primarul comunei Ostra ,judeţul Suceava .
Art.2.- Începând cu data de 02.07.2013 se desemnează ca responsabil tehnic pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare drum forestier Băişescu ,comuna Ostra ,judeţul Suceava “ finanţat prin
SAPARD , domnul Socol Constantin – consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ostra ,judeţul Suceava .
Art.3.- Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va adduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,

A v i z a t,
Secretar comună,

Primar – Oros Ioan
Bogdan

Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea închirierii prin licitaţie
publică a unei suprafete de teren de 200 mp. situată în intravilanul comunei Ostra ,
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- cererea domnului Ciornei Liviu , prin care solicită închirierea suprafeţei de 200 mp.
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate ,înregistrat la nr. 2421 din 20.06.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- art.123 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.10 ali.(1)
din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă documentaţia de atribuire în vederea închirierii prin licitaţie
publică a unei suprafete de teren de 200 mp. situată în intravilanul comunei Ostra ,
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava conform anexelor 1 şi 2
parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 . Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

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
HOTARARE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea închirierii prin
licitaţie publică a unei suprafete de teren de 200 mp. situată în
intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- cererea domnului Ciornei Liviu , prin care solicită închirierea suprafeţei de 200 mp.
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate ,înregistrat la nr. 2421 din 20.06.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- art.123 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.10 ali.(1)
din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , 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 ,

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă documentaţia de atribuire în vederea închirierii prin licitaţie
publică a unei suprafete de teren de 200 mp. situată în intravilanul comunei Ostra ,
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava conform anexelor 1 şi 2
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
BogdanSmărăndeanu

Ostra la 20.06.2013
Nr. 37.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru lunile mai şi iunie 2013

de la

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatele d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 363 din 24.05.2013 şi
nr. 455 din 25.06.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 lunile mai şi iunie
2013 conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu
Ostra la 21.06.2013
Nr. 38

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru lunile mai şi iunie 2013

de la

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatele d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 363 din 24.05.2013 şi
nr. 455 din 25.06.2013 ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 lunile mai şi iunie
2013 conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU

A v i z a t,
Secretar comună,
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea Regulamentului privind aspectul arhitectural şi cromatica
faţadelor pentru imobilele situate pe raza U.A.T. Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate ,înregistrat la nr. 2433 din 21.06.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.153/2011 privind mãsuri de creştere a calitãţii arhitectural - ambientale a
clădirilor , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ,cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.50/1991 privind disciplina în construcţii , republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin.(2) , lit.d , alin.4 lit. (e) 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Regulamentul privind aspectul arhitectural şi cromatica
faţadelor pentru imobilele situate pe raza U.A.T. Ostra , 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 .

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
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind aspectul arhitectural şi cromatica
faţadelor pentru imobilele situate pe raza U.A.T. Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate ,înregistrat la nr. 2433 din 21.06.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.153/2011 privind mãsuri de creştere a calitãţii arhitectural - ambientale a
clădirilor , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ,cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.50/1991 privind disciplina în construcţii , republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin.(2) , lit.d , alin.4 lit. (e) 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 ,

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă Regulamentul privind aspectul arhitectural şi cromatica
faţadelor pentru imobilele situate pe raza U.A.T. Ostra , 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 .

A v i z a t,
Contrasemnează

Preşedinte de şedinţă,
:

Secretar comună

Maxim Constantin
,

Bogdan
Smărăndeanu

Ostra la 21.06.2013
Nr. 39

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea apartenenţei terenului în suprafaţă de 122 mp., nr. cadastral 1073/1
,C.F. nr.II a comunei cadastrale Gemenea, situat în intravilanul comunei Ostra, la domeniul
privat comunei Ostra.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra - Coperza
Grigore .
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr.1694 din 20.05. 2011
;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , 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 ;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă apartenenţa terenului în suprafaţă de 122 mp. ,nr. cadastral
1073/1 Cartea Funciară nr.II a comunei Cadastarale Gemenea, situat în intravilanul comunei
Ostra , la domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea apartenenţei terenului aferent parcării Căminului Culttural Ostra în
suprafaţă
de 1798 mp. situat în intravilanul comunei Ostra, la domeniul public al comunei Ostra.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros
Ioan .
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr. 2821 din 25. 07.
2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , 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 ;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă apartenenţa terenului aferent parcării Căminului Cultural
Ostra in
suprafata de 1798 mp., din C.F. nr. 255 cu p.f. 316/3- parte, C.F. nr. 420 cu p.f. 315/4- parte
, C.F. nr. 267 cu p.f. 315/9- parte a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei
Ostra, la domeniul public al comunei Ostra.
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 26.07.2013
Nr. 46.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea modificării şi Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului
public al comunei Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentul de specialitate înregistrat la nr.1978 din 14.05.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 modificărea Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public
al comunei Ostra ,judeţul Suceava , în sensul înscrierii corecte a suprafeţelor aferente a 12
apartamente evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor vizate .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului
public al comunei Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentul de specialitate înregistrat la nr.1978 din 14.05.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;

În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 modificărea Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public
al comunei Ostra ,judeţul Suceava , în sensul înscrierii corecte a suprafeţelor aferente a 12
apartamente evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor vizate .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 15.05.2013
Nr. 32

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea modificării şi Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului
public al comunei Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
raportul compartimentul de specialitate
înregistrat la nr.______
din_____/07/2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul

public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 modificărea Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public
al comunei Ostra ,judeţul Suceava , în sensul înscrierii corecte a suprafeţei şi a numărului
de camere pentru 1 apartament evidenţiat în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre
.
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor vizate .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului
public al comunei Ostra ,judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentul de specialitate înregistrat la nr.______ din ___.07/2013
;

- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi
din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul
public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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 modificărea Anexei nr.1 la HCL nr.37/2012 privind stabilirea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public
al comunei Ostra ,judeţul Suceava , în sensul înscrierii corecte a suprafeţei şi a numărului
de camere pentru 1 apartament evidenţiat în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre
.
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor vizate .
Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 12.07.2013
Nr. 44

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea apartenenţei terenului aferent parcării Căminului Culttural Ostra în
suprafaţă
de 1798 mp., din C.F. nr. 822 cu p.f. 315/3, C.F. nr. 255 cu p.f. 316/3, C.F. nr. 420 cu p.f.
315/4, C.F. nr. 267 cu p.f. 315/9 a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei
Ostra, la domeniul public al comunei Ostra.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;

Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros
Ioan .
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr. 2821 din 25. 07.
2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , 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 ;

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă apartenenţa terenului aferent parcării Căminului Cultural Ostra in
suprafata de 1798 mp., din C.F. nr. 822 cu p.f. 315/3, C.F. nr. 255 cu p.f. 316/3, C.F. nr. 420
cu p.f. 315/4, C.F. nr. 267 cu p.f. 315/9 a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul
comunei Ostra, la domeniul public al comunei Ostra, judeţul Suceava
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind însuşirea Contractului nr. 2030 din 16.05.2013 ,, Servicii de salubrizare în
comuna Ostra judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;

Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava,
înregistrat cu nr. 2030 din 25.07.2013 ;
- Raportul procedurii nr.1915 din 09.05.2013 ;
- Procesele verbale nr.1869 din 30.04.2013 şi nr.1902 din 09.05.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. d) , alin.(4) lit.f) , alin.(6) lit.a) pct.14
precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se însuşeşte
Contractul
nr. 2030 din 16.05.2013 ,, Servicii de
Salubrizare în Comuna Ostra judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Compartimentele de specialitate
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

vor aduce la

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind însuşirea Contractului nr. 2030 din 16.05.2013 ,, Servicii de Salubrizare
în comuna Ostra judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;

Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava,
înregistrat cu nr. 2030 din 25.07.2013 ;
- Raportul procedurii nr.1915 din 09.05.2013 ;
- Procesele verbale nr.1869 din 30.04.2013 şi nr.1902 din 09.05.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. d) , alin.(4) lit.f) , alin.(6) lit.a) pct.14 precum
şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se însuşeşte Contractul nr. 2030 din 16.05.2013 ,, Servicii de
Salubrizare în Comuna Ostra judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Compartimentele de specialitate
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte
Contrasemnează :
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună ,

vor aduce la

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu

Ostra la 31.07.2013
Nr.52
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E – PROIECT

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Biserica Ortodoxa Română
din comuna Ostra ,judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- raportul compartimentuli de specialitate înregistrat la nr.
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţia
copilului ;
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si
completările ulterioare .
- prevederile O.G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii si fundatii , cu modificările si
completările ulterioare ,
- prevederile Legii nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasa si regimul genera! ai
cultelor;
- prevederile O.U.G. nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea , organizarea si funcţionarea
activităţii aşezămintelor culturale , cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit.c) si cele ale art. 45 , alin. (I) din Legea
nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala , republicata cu modificările şi completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Local Ostra şi
Biserica Ortodoxa Română din comuna Ostra , conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Compartimentele de specialitate vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Biserica Ortodoxa Română
din comuna Ostra ,judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- raportul compartimentuli de specialitate înregistrat la nr. 2877 din 30.07.2013 ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţia
copilului ;
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si
completările ulterioare .
- prevederile O.G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii si fundatii , cu modificările si
completările ulterioare ,
- prevederile Legii nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasa si regimul genera! ai
cultelor;
- prevederile O.U.G. nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea , organizarea si funcţionarea
activităţii aşezămintelor culturale , cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit.c) si cele ale art. 45 , alin. (I) din Legea
nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala , republicata cu modificările şi completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba încheierea unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local Ostra
şi Biserica Ortodoxa Română din comuna Ostra în vederea desfăşurării şi implementării unor
proiecte sociale educative şi culturale , conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2. Se împuterniceşte domnul Oroş Ioan – primarul comunei Ostra pentru a
semna şi indeplini toate formalităţile legale
care decurg din încheierea Acordului de
Parteneriat .
Art.3. Primarul comunei Ostra şi Compartimentele de specialitate vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte
Contrasemnează :
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu

Ostra la 31.07.2013
Nr.54

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind imputernicirea domnului Oros Ioan primarul comunei Ostra pentru solicitarea şi
obţinerea tuturor avizelor , autorizaţiilor şi documentelor necesare pentru
proiectele cu finanţare APDRP ce urmează a fi derulate la nivelul U.A.T. Ostra ,
judeţul Suceava
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3130
din
29.08.2013 ;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
În temeiul , art.36 alin. (6) lit.a) pct.14 , alin(9) , art.45 şi art. 115 alin.(1) , lit. b)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂR ĂŞTE:

Art.1. Se împuterniceşte domnul Oroş Ioan primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava , identificat cu CI seria SV nr.364315 , CNP : 1610109332188 , pentru solicitarea
şi obţinerea tuturor avizelor , autorizaţiilor şi documentelor necesare pentru proiectele cu
finanţare APDRP ,ce urmează a fi derulate la nivelul U.A.T Ostra , de la următoarele
instituţii : C.J. Suceava , D.S.P. Suceava , A.P.M. Suceava , D.S.V. Suceava , I.S.C.
Suceava , E-ON România , I.P.J Suceava , Romatelecom .
Art2. Primarul comunei Ostra , judeţul Suceava
prevederile prezentei hotărâri .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

va aduce la îndeplinire

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind imputernicirea domnului Oros Ioan primarul comunei Ostra pentru solicitarea şi
obţinerea tuturor avizelor , autorizaţiilor şi documentelor necesare pentru
proiectele cu finanţare APDRP ce urmează a fi derulate la nivelul U.A.T. Ostra ,
judeţul Suceava
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3130
din
29.08.2013 ;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
În temeiul , art.36 alin. (6) lit.a) pct.14 , alin(9) , art.45 şi 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 împuterniceşte domnul Oroş Ioan primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava , identificat cu CI seria SV nr.364315 , CNP : 1610109332188 , pentru solicitarea
şi obţinerea tuturor avizelor , autorizaţiilor şi documentelor necesare pentru proiectele cu
finanţare APDRP ,ce urmează a fi derulate la nivelul U.A.T Ostra , de la următoarele
instituţii : C.J. Suceava , D.S.P. Suceava , A.P.M. Suceava , D.S.V. Suceava , I.S.C. –
Suceava , E-ON România , I.P.J Suceava , Romatelecom .
Art2. Primarul comunei Ostra , judeţul Suceava
prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 29.08.2013
Nr. 58

va aduce la îndeplinire

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind însuşirea Contractului nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei
Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr. 1236 din 19.03.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se însuşeşte Contractul nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea restrângerii activităţii de ,, Afther School ,, din cadrul Centrului de zi
ABA DEL TIN Ostra pentru o perioadă de 1 an şcolar

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 3264
din 29/08 / 2013 ;
- raportul Compartimentului de audit intern înregistrat la nr. 2777 din
19.07.2013 ;
- H.C.L. nr. 36 din 27.07.2007 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Consiliul local Ostra , Scoala Generală Ostra şi Asociaţia ABA-DEL –TIN Suceava ;
- H.C.L. nr.23 din 30.04.2008 privind contribuţia Consiliului Local Ostra la
întreţinerea obiectivului Centru de zi ABA-DEL –TIN Ostra , pentru o perioadă de 3 ani ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
În temeiul art.36, alin. (3) lit. b) , art. 45 , alin.(1) lit. a 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 restrângerea activităţii de ,, Afther School ,, din cadrul Centrului
de zi ABA DEL TIN Ostra pentru o perioadă de 1 an şcolar .
Art.2. Cu data adoptării prezentei
încetează aplicabilitatea .

Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2011 îşi

Art.3 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 restrângerii activităţii de ,, Afther School ,, din cadrul Centrului de zi
ABA DEL TIN Ostra pentru o perioadă de 1 an şcolar
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 3264
din 29/08 / 2013 ;
- raportul Compartimentului de audit intern înregistrat la nr. 2777 din
19.07.2013 ;
- H.C.L. nr. 36 din 27.07.2007 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Consiliul local Ostra , Scoala Generală Ostra şi Asociaţia ABA-DEL –TIN Suceava ;
- H.C.L. nr.23 din 30.04.2008 privind contribuţia Consiliului Local Ostra la
întreţinerea obiectivului Centru de zi ABA-DEL –TIN Ostra , pentru o perioadă de 3 ani ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
În temeiul art.36, alin. (3) lit. b) , art. 45 , alin.(1) lit. a 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 restrângerea activităţii de ,, Afther School ,, din cadrul Centrului
de zi ABA DEL TIN Ostra pentru o perioadă de 1 an şcolar .
Art.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2011 îşi
încetează aplicabilitatea .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 30.08.2013
Nr. 59

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea incheierii Contractului pentru “Servicii de intocmire documentatie
cadastrala necesar întabularii unor imobile proprietatea privată a comunei Ostra, si
sediu Primarie comuna Ostra, judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană, Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr. 3428 din 12.09.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aproba incheierera contractului ,, Servicii de întocmire documentaţie
cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietate privată a comunei Ostra, judeţul Suceava, si
sediu Primarie, comuna Ostra, judetul Suceava” conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
AileneiDianaLăcrămioara

Ostra, la 13.09.2013.
Nr.60

Contrasemnează :
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul - III – anul 2013

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 3814
din 03./10 / 2013 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-III -

anul

2013 ,

Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 execuţiei bugetare pentru trimestrul -III – anul 2013

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 3814
din 03/10 / 2013 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-III -

anul

2013 ,

Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana -Lăcrămioara

Ostra, la 11.10.2013
Nr. 71

Contrasemnează :
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

PROIECT DE :

COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală, propus a se realiza în trimestrul -IV- anul
2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate pentru
învăţământ, cultură, sănătate ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. din 27.05.2013 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G. nr.118/2006 privind
organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale modificată şi aprobată prin Legea
nr.143/2007;
În temeiul art.36, alin.(6), litera „a” punctul 4 precum şi 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 Programul de activitate culturală propus a se realiza în trimestrul IV-2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Primarul comunei Ostra, prin compartimentul de specialitate, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.-

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Preşedinte comisie – Viorica Coperza

Avizat
Secretar comună
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul - IVanul 2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate pentru învăţământ,
cultură, sănătate ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 2118 din 27.05.2013 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G. nr.118/2006 privind
organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale modificată şi aprobată prin Legea
nr.143/2007;
În temeiul art.36, alin.(6), litera „a” punctul 4 precum şi 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 Programul de activitate culturală propus a se realiza în
trimestrul – IV – anul 2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentul de specialitate, va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailene Diana - Lacramioara
Smărăndeanu

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Ostra la 27.09.2013
Nr. 67

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea încheierii contractului ,,Prestari Servicii de Deszapezire” in
comuna Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr.3639 din 25.09.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea contractului ,,Prestari Servicii de Deszapezire” in
comuna Ostra, judeţul Suceava, aferent sezonului rece 01.11.2013 – 30.03.2014, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului ,, Prestari Servicii de Deszapezire” in
comuna Ostra, judetul Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu
nr.3639 din 25.09.2013 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1.
Se aprobă
încheierea contractului administrativ ,,Prestari Servicii de
Deszapezire” in comuna Ostra, judetul Suceava, aferent sezonului rece 01.11.2013 –
30.03.2014, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana-Lacramioara.

Ostra la 27.09.2013
Nr. 68

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2500 lei necesară
pentru decolmatarea şi transportul materialului aluvionar de pe proprietatea
particulară a cetăţeanului Ivorciuc Ionel Mihail , ca urmare a fenomenelor
meteorologice cu caracter torenţial produse în data de 23.06.2013 la nivelul
localităţii Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei
Ostra – Oros Ioan ;
- referatul Biroului Buget Finanţe Contabilitate înregistrat la nr.3908 din
09.10.2013 ;
- procesul verbal de constatare a calamităţilor înregistrat sub nr.2500
din 26.06.2013 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului
Local
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi d , alin.(6) lit.a) pct.8
, 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 ,
HOTARASTE :
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2500
necesară pentru decolmatarea şi transportul materialului aluvionar de pe
proprietatea particulară a cetăţeanului Ivorciuc Ionel Mihail ca urmare a
fenomenelor meteorologice cu caracter torenţial
produse în data de
23.06.2013 la nivelul localităţii Ostra , judeţul Suceava .

Art .2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin
compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri care va fi comunicată instituţiilor implicate şi interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2500 lei necesară pentru
decolmatarea şi transportul materialului aluvionar de pe proprietatea particulară a
cetăţeanului Ivorciuc Ionel Mihail , ca urmare a fenomenelor meteorologice cu
caracter torenţial produse în data de 23.06.2013 la nivelul localităţii Ostra , judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros Ioan
;
- referatul Biroului Buget Finanţe Contabilitate înregistrat la nr.3908 din 09.10.2013
;
- procesul verbal de constatare a calamităţilor înregistrat sub nr.2500 din 26.06.2013
;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi d , alin.(6) lit.a) pct.8 , 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 ,

HOTARASTE :
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2500 lei necesară
pentru decolmatarea şi transportul materialului aluvionar de pe proprietatea particulară a
cetăţeanului Ivorciuc Ionel Mihail , ca urmare a fenomenelor meteorologice cu caracter
torenţial produse în data de 23.06.2013 la nivelul localităţii Ostra , judeţul Suceava .
Art .2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată
instituţiilor implicate şi interesate .
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează :

Ailenei Diana-Lacramioara.

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 11.10.2013
Nr. 73

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea consumurilor de combustibili , lubrifianţi şi materiale de întreţinere
pentru autoturismele şi utilajele din dotarea primăriei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1656 din 16.04.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 consumurile de combustibili , lubrifianţi şi materiale de întreţinere
pentru autoturismele şi utilajele din dotatrea primăriei Ostra , judeţul Suceava , conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6000 lei necesară
pentru suplimentarea cheltuielilor de transport al elevilor de la Şcoala
Gimnazială Ostra pentru anul Şcolar 2013-2014
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei
Ostra – Oros Ioan ;
- referatul d-lui Gruşcă Narcis Director al Şcolii Gimnaziale Ostra
înregistrat la nr.781 din 03.10.2013 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului
Local
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi d , alin.(6) lit.a) pct.1
, 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 ,
HOTARASTE :
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6000 lei
necesară pentru suplimentarea cheltuielilor de transport al elevilor de la Şcoala
Gimnazială Ostra pentru anul Şcolar 2013-2014 .

Art .2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin
compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri care va fi comunicată instituţiilor implicate şi interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6000 lei
necesară pentru suplimentarea cheltuielilor de transport al elevilor de la
Şcoala Gimnazială Ostra pentru anul Şcolar 2013-2014
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei
Ostra – Oros Ioan ;
- referatul d-lui Gruşcă Narcis Director al Şcolii Gimnaziale Ostra
înregistrat la nr.781 din 03.10.2013 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului
Local
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi d , alin.(6) lit.a) pct.1
, 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 ,
HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6000 lei
necesară pentru suplimentarea cheltuielilor de transport al elevilor de la Şcoala
Gimnazială Ostra pentru anul Şcolar 2013-2014 .
Art .2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin
compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri care va fi comunicată instituţiilor implicate şi interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana-Lacramioara.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu

Ostra la 11.10.2013
Nr. 74

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna noiembrie 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatele d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 937 din 28.11.2013;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 nooiembrie
2013, conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Ailenei Diana - Lacramioara

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 29.11.2013.
Nr. _____.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna noiembrie 2013.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 937 din 28.11.2013;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 noiembrie
2013, conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU

A v i z a t,
Secretar comună,
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea cuantumului sumei pentru instruirea lunara a membrilor „Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta” a comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4529 din 25.11.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile
de urgenta voluntare;
În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 o indemnizaţie in cuantum de 10 lei / lună / personă pentru
instruirea lunară a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul
comunei Ostra , judeţul Suceava.
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea drepturilor de care beneficiaza membrii „Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta” la nivelul comunei Ostra , judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4529 din 25.11.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile
de urgenta voluntare;

În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 drepturile de care beneficiaza membrii „Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta” de la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava, in conformitate cu
prevederile HG nr.1579/2005, dupa cum urmeaza:
- o indemnizatie lunara pentru instruirea lunara, in cuantum de 10 lei pentru fiecare
membru SVSU.
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea drepturilor de care beneficiaza membrii „Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta” la nivelul comunei Ostra , judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4529 din 25.11.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile
de urgenta voluntare;

În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 drepturile de care beneficiaza membrii „Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta” de la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava, in conformitate cu
prevederile HG nr.1579/2005, dupa cum urmeaza:
- o indemnizatie lunara pentru instruirea lunara, in cuantum de 10 lei pentru fiecare
membru SVSU.
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea cuantumului sumei pentru instruirea lunara a membrilor „Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta” a comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4529 din 25.11.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile
de urgenta voluntare;

În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 o indemnizaţie in cuantum de 10 lei / lună / personă pentru
instruirea lunară a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul
comunei Ostra , judeţul Suceava.
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului sumei pentru instruirea lunara a membrilor „Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta” a comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4529 din 25.11.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile
de urgenta voluntare;

În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 o indemnizaţie in cuantum de 10 lei / lună / personă pentru
instruirea lunară a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul
comunei Ostra , judeţul Suceava.
Art.2. Primarul comunei Ostra şi Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana - Lacramioara

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 29.11.2013.
Nr. 81

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea tarifelor lunare de închiriere pe metru patrat pentru spaţiile cu
destinaţie de locuinţe aflate în administrarea Primăriei comunei Ostra , precum, şi
pentru spaţiile cu altă destinaţie
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3890 din 31.10.2012
;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- Legea nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.C.L nr.37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al
comunei Ostra a unor immobile aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
În temeiul art.10 , art.36, alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) din acelaşi articol , art.
45 , alin.(2) lit. c) 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 cuantumul tarifelor lunare de închiriere pe metru patrat pentru
spaţiile cu destinaţie de locuinţe aflate în administrarea Primăriei comunei Ostra , precum, şi
pentru spaţiile cu altă destinaţie , conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data
de 01.11.2012 şi vor fi indexate anual cu indicele de rată a inflaţiei .
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 49 din 29.11 2002 .
Art.4. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan
Bogdan

Secretar comună,
Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea cotei de carburant pentru autoturismul din dotarea Postului de
Poliţie Ostra , aferentă anului 2014

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.566 din 05.02.2014 ;
- adresa nr.250030 din 05.02.2014 emisa de postul de politie Ostra ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.7 , 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 alocarea cantităţii de 200 litri de
din dotarea Postului de Poliţie Ostra , pentru anul 2014 .

carburant pentru autoturismul

Art.2. Primarul comunei Ostra şi seful Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan
Bogdan

Secretar comună,
Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotei de carburant pentru autoturismul din dotarea Postului de
Poliţie Ostra , aferentă anului 2014

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.566 din 05.02.2014
;
- adresa nr. 250030 din 05.02.2014 emisa de postul de politie Ostra ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.7 , 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 alocarea cantităţii de 200 litri de carburant pentru autoturismul
din dotarea Postului de Poliţie Ostra , pentru anul 2014 .
Art.2. Primarul comunei Ostra şi seful Biroului Buget Contabilitate Finanţe , vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Nastiuc Maria Cristina

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.02.2014
Nr.12

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E –PROIECT
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2013
de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat , cu modificăriel şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros Ioan ;
expunerea de motive
- referatul nr. 107 din 11/ 01 / 2013 întocmit de Copmpartimentul de Asistenţă Socială ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , republicată
cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.57/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.2 art.45 ali.(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 planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2013 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 .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei
Ostra şi compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei comunei Ostra judeţul Suceava. .

Avizat :
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul - IV – anul 2013.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;

Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.4389
din 30/12/ 2013 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -IV - anul 2013, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 execuţiei bugetare pentru trimestrul -IV – anul 2013.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;

Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 48349
din 30/12/ 2013 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -IV - anul 2013, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana -Lăcrămioara

Contrasemnează :
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra, la 30.12.2013
Nr. 89

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna decembrie 2013.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :

-

expunerea de motive

d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul

Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 985 din 20.11.2013;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 2013,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Ailenei Diana - Lacramioara

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 30.12.2013.
Nr. 91

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu

destinatie de locuinte aflate in proprietatea Comunei Ostra, precum si pentru
spatiile cu alta destinatie.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4768 din 18.12.2013;
- raporrtul comisiei de specilalitate a Consiliului Local Ostra;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5711/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.C.L. nr. 37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenentei la domeniul privat al
comunei Ostra, a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Ostra, judetul
Suceava;
În temeiul, art. 10, art.36, alin. (2) lit. c), alin.(4) lit. c) din acelaşi articol, art.45
alin (2) lit.c)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 cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru
spatiile cu destinatie de locuinte aflate in proprietatea comunei Ostra, precum si pentru
spatiile cu alta destinatie conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Tarifele aprobate prin prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data
de 01.01.2014 si vor fi indexate anual cu indicele de rata a inflatiei.
Art. 3. Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe
metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii (pentru spatiile cu alta destinatie
decat locuinta).
Art.4. Durata contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de locuinta,
terenurile aferente acestora si alte terenuri construite sau neconstruite, precum si spatiile cu
alta destinatie decat cea de locuinta, este de (1) un an calendaristic cu posibilitatea
prelungirii cu acordul scris si expres al ambelor parti.
Art. 5. L a data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari , isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local Ostra nr. 55 din 31.10.2012.
Art.3 Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR
HOTĂRÂRE

A v i z a t:
Secretar comună,
Bogdan

privind aprobarea tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu
destinatie de locuinte aflate in proprietatea Comunei Ostra, precum si pentru
spatiile cu alta destinatie.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4768 din 18.12.2013;
- raporrtul comisiei de specilalitate a Consiliului Local Ostra;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5711/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.C.L. nr. 37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenentei la domeniul privat al
comunei Ostra, a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Ostra, judetul
Suceava;
În temeiul, art. 10, art.36, alin. (2) lit. c), alin.(4) lit. c) din acelaşi articol, art.45
alin (2) lit.c)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 cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru
spatiile cu destinatie de locuinte aflate in proprietatea comunei Ostra, precum si pentru
spatiile cu alta destinatie conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Tarifele aprobate prin prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data
de 01.01.2014 si vor fi indexate anual cu indicele de rata a inflatiei.
Art. 3. Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe
metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii (pentru spatiile cu alta destinatie
decat locuinta).
Art.4. Durata contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de locuinta,
terenurile aferente acestora si alte terenuri construite sau neconstruite, precum si spatiile cu
alta destinatie decat cea de locuinta, este de (1) un an calendaristic cu posibilitatea
prelungirii cu acordul scris si expres al ambelor parti.
Art. 5. L a data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local Ostra nr. 55 din 31.10.2012.
Art.3 Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Ailenei Diana - Lacramioara

Contrasemneaza:
Secretar comună,
Bogdan SMĂRĂNDEANU

Ostra la 30.12.2013.
Nr.92.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii valabilitatii pentru anul 2014, a rapoartelor de
evaluare intocmite pentru apartamentele proprietatea privata a
comunei Ostra, judetul Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4813 din 23.12.2013;
- raporrtul comisiei de specilalitate a Consiliului Local Ostra;
- dispozitiile H.C.L. nr. 37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenentei la
domeniul privat al comunei Ostra, a unor imobile apartinand domeniului public al comunei
Ostra, judetul Suceava;
- dispozitiile H.C.L. nr. 31 din 31.05.2013, privind rapoartele de evaluare intocmite
pentru apartamentele proprietatea privata a comunei Ostra;
- H.G.nr.205/2010, privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului
si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in domeniul
public al comunei Ostra si in administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judetul
Suceava;
În temeiul, art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) din acelasi articol, 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 prelungirea valabilitatii pentru anul 2014, a rapoartelor de
evaluare intocmite pentru apartamentele proprietatea privata a Comunei Ostra, judetul
Suceava, insusite prin H.C.L. nr.31 din 15.05.2013;
Art.2. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Ailenei Diana - Lacramioara .

Contrasemneaza:
Secretar comună,
Bogdan SMĂRĂNDEANU

Ostra la 30.12.2013.
Nr.90.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea prelungirii valabilitatii pentru anul 2014 a rapoartelor de
evaluare intocmite pentru o apartamentele proprietatea privata a
comunei Ostra, judetul Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4813 din 23.12.2013;
- raporrtul comisiei de specilalitate a Consiliului Local Ostra;
- dispozitiile H.C.L. nr. 37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenentei la
domeniul privat al comunei Ostra, a unor imobile apartinand domeniului public al comunei
Ostra, judetul Suceava;
- dispozitiile H.C.L. nr. 31 din 31.05.2013, privind rapoartele de evaluare intocmite
pentru apartamentele proprietatea privata a comunei Ostra;
- H.G.nr.205/2010, privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului
si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in domeniul
public al comunei Ostra si in administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judetul
Suceava;
În temeiul, art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) din acelasi articol, 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 prelungirea valabilitatii pentru anul 2014, a rapoartelor de
evaluare intocmite pentru apartamentele proprietatea privata a Comunei Ostra, judetul
Suceava, insusite prin H.C.L. nr.31 din 15.05.2013;
Art.2. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Ioan OROS
SMĂRĂNDEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

A v i z a t:
Secretar comună,
Bogdan

COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- prevedrile art. 12 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului
Local aprobat prin HCL nr.19 din 03.04.2009 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.4389
din 30/12/ 2013 ;
În temeiul art.35, alin. (1) ,art. 45 , 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 alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada Ianuarie –
Martie 2014 domnul .........................................................
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate la art.13 din
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.19 din
03.04.2009 ;
Art.3 . Pentru comunicarea prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei
Ostra .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

ROMANIA

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

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- prevedrile art. 12 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului
Local aprobat prin HCL nr.19 din 03.04.2009 ;
- raportul de avizare favorabil a Comisiei de specialitate, respectiv pentru
administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a
drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului Local Ostra;
În temeiul art.35, alin. (1) ,art. 45 , 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 alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada Ianuarie –
Martie 2014, doamna consilier Nastiuc Maria – Cristina.
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate la art.13 din
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.19 din
03.04.2009 ;
Art.3 . Pentru comunicarea prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei
Ostra .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana - Lacramioara
Smărăndeanu.

Ostra la 29.11.2013.
Nr. 83

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- prevedrile art. 12 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului
Local aprobat prin HCL nr.19 din 03.04.2009 ;
- raportul de avizare favorabil a Comisiei de specialitate, respectiv pentru
administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a
drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului Local Ostra;
- În temeiul art.35, alin. (1) ,art. 45 , 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 alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada Ianuarie –
Martie 2014, doamna consilier Nastiuc Maria – Cristina.
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate la art.13 din
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.19 din
03.04.2009 ;
Art.3 . Pentru comunicarea prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei
Ostra .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar- Oros Ioan.

Avizat:
Secretar comună

,
Bogdan
Smărăndeanu.

Ostra la 29.11.2013.
Nr. 83

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna ianuarie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 39 din 28.01.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 decembrie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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.

A v i z a t:
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 Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna ianuarie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 39 din 28.01.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 416 din 28.01.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,

Bogdan
Smărăndeanu.

Ostra la 31.01.2014.
Nr. 8.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea scutirii de la plata taxei de mediu si taxa de pompieri pentru membrii
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Ostra, judetul Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr. 39 din 28.01.2014;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra ;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile de
urgenta voluntare;
În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 aproba scutirea de la plata taxei de mediu si taxa de pompieri, pentru membrii
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Ostra, judetul Suceava.
Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate.
Art.3 Primarul comunei Ostra si Biroul Buget Contabilitate Finante, vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Preşedinte de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,

Bogdan
Smărăndeanu.

Ostra la 31.01.2014
Nr. 9

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea scutirii de la plata taxei de mediu si taxa de pompieri pentru membrii
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Ostra, judetul Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr. 39 din 28.01.2014;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra ;
- prevederile H.G. nr.1579/2005, pentru aprobarea statutului Voluntar din serviciile de
urgenta voluntare;
În temeiul , art.36, alin. (2) lit. a) , 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 aproba scutirea de la plata taxei de mediu si taxa de pompieri, pentru membrii
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Ostra, judetul Suceava.
Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate.
Art.3 Primarul comunei Ostra si Biroul Buget Contabilitate Finante, vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

Vizat:
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 Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna februarie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 118 din 26.02.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 februarie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 27.02.2014.
Nr.12.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de
la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna februarie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 118 din 26.02.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 februarie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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.

Vizat:
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea și însușirea în patrimoniul comunei a Planului Urbanistic General si
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Ostra , judetul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 1398 din 26.03.2014
;
- Avizul unic nr. 23 emis de Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Suceava ;
- raporrtul comisiei de specilalitate a Consiliului Local Ostra;
In conformitate cu art 27(1) si art.46 din Legea nr.350/2001 privind urbanismul si
amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG 525/1996 privind
aprobarea Regulamentului de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c ,art.45 alin.1, art.115 alin.1
lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă și se însușește în patrimoniul comunei Planul Urbanistic
General al comunei Ostra şi ,Regulamentul Local de Urbanism conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Perioada de valabilitate al aprobă Planului Urbanistic General al comunei
Ostra şi a Regulamentului Local de Urbanism este de 10 ani .
Art.3. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

Vizat:
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea și însușirea în patrimoniul comunei a Planului Urbanistic General si
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Ostra , judetul Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 1398 din
26.03.2014 ;
- raporrtul comisiei de specilalitate a Consiliului Local Ostra;
- Avizul unic nr. 23 emis de Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Suceava ;
În conformitate cu art 27(1) si art.46 din Legea nr.350/2001 privind urbanismul
si
amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG 525/1996 privind
aprobarea Regulamentului de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c ,art.45 alin.1, art.115 alin.1
lit.b din

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă și se însușește în patrimoniul comunei Planul Urbanistic
General al comunei Ostra şi ,Regulamentul Local de Urbanism conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Perioada de valabilitate al aprobă Planului Urbanistic General al comunei
Ostra şi a Regulamentului Local de Urbanism este de 10 ani .
Art.3. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Preşedinte de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 27.03.2014.
Nr.18

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea Proiectului ,, Amenajare alei acces blocuri în comuna Ostra ,
judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra Suceava, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan primarului comunei Ostra ;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.1378 din 24.03. 2014;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ostra ;
- prevederile OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
- prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si
completata prin O.G. nr. 63/2010;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. d) şi art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei Proiectului ,, Amenajare
alei acces blocuri în comuna Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Lucrările de executare a investiţiei Proiectului ,, Amenajare alei acces
blocuri în comuna Ostra , judeţul Suceava sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiţiei.
Art.3. Primarul comunei
prevederile prezentei hotărâri.

şi compartimentul financiar

vor aduce la îndeplinire

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului ,, Amenajare alei acces blocuri în comuna Ostra ,
judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra Suceava, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan primarului comunei Ostra ;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.1378 din 24.03. 2014;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ostra ;
- prevederile OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
- prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si
completata prin O.G. nr. 63/2010;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. d) şi art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei Proiectului ,, Amenajare
alei acces blocuri în comuna Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Lucrările de executare a investiţiei Proiectului ,, Amenajare alei acces
blocuri în comuna Ostra , judeţul Suceava sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiţiei.
Art.3. Primarul comunei
prevederile prezentei hotărâri.

şi compartimentul financiar

Preşedinte de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

vor aduce la îndeplinire

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 27.03.2014.
Nr.19

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de
la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Martie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 181 din 25.03.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1412 din 26.03.2014 ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;

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 Martie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 27.03.2014
Nr. 20

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de
la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Martie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 181 din 25.03.2014;

- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1412 din 26.03.2014 ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Martie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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.

Vizat:
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan, primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ostra , înregistrat la nr. 1778 din data de 28.04.2014;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra ;
- prevederile art. 14, punctul 2 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492/2004 privind

principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 13, din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a
Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor , cu modificările şi completările
ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si art. 115
, alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată , cu
modificările si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 . Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul situaţiilor
de urgenţă la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava – conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentul de specialitate
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
NastiucMaria – Creistina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.04.2014
Nr. 23.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTĂRÂRE –PROIECT
privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan, primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
înregistrat la nr. 1778 din data de 28.04.2014;

- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra;
prevederile art. 14, punctul 2 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492/2004
privind
principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 13, din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 –
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si
art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală –
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă Planul de analiza si acoperire a Riscurilor în domeniul situaţiilor
de urgenţă la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava – conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentul de
specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan.

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna aprilie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 260 din 24.04.2014;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1777 din 28.04.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 aprilie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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.

A v i z a t:
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 Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna aprilie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 260 din 24.04.2014;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1777 din 28.04.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 aprilie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

Ostra la 30.04.2014.
Nr. 22.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Iunie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 389 din 19.06.2014;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2283 din 24.06.2014 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Iunie 2014,
conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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.

A v i z a t:
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 Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Iunie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;

- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 389 din 19.06.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2283 din 24.06.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Iunie 2014,
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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

Ostra la 27.06.2014.
Nr. 30

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Iulie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 533 din 25.07.2014;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2591 din 27.07.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Iulie 2014,
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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 31.07.2014.
Nr. 35.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Iulie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;

- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 533 din 25.07.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2591 din 27.07.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Iulie 2014,
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 hotârâre 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,
Prim Oros Ioan.

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 925.000 lei.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2722 din 08.08.2014;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Ostra;

În conformitate cu: prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale cap.IV din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind
constituirea, competenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederileart.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;
Tinand seama de prevederile art.1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii;
Ca urmare a prevederilor:
Hotararii Consiliului Local al comunei Ostra nr.33 din 20.06.2011, privind
aprobarea si instrumentarea proiectului ,,Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de inundatiile din anul 2012 in comuna Ostra, jud. Suceava, masura 322d – contract
de finantare C322 D011113500018/06.04.2012;
In temeiul, art. 36, alin.(2) si alin.(4), lit.b), ale art.45 alin. (2) lit. a), art. 63 alin. (1)
lit.c) si alin.(4) lit. c), precum şi pe cele ale art. 115 alin.(1), litera b), alin. (3), (5), si (6) din
Lgea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de
925.000 lei, cu o maturitate de pana la data de 06.04.2016.
Art.2 –(1) Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art.1, se face pentru
asigurarea resurselor implementarii finalizarii investitiei publice de interes local ,,Refacerea
si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2012 in comuna Ostra,
jud. Suceava, masura 322d – contract de finantare C322 D011113500018/06.04.2012”.
(2) Garantarea imprumutului se face prin:
- ipoteca de rang subsecvent asupra veniturilor proprii ale bugetului local al
comunei Ostra, aferente perioadei de acreditare;

- ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de catre UAT Ostra, la CEK Bank si
Trezoreria Gura Humorului.
Art.3 Din bugetul local al comunei Ostra, se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe locale;
- alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1.
Art.4 Se mandateaza d-l Oros Ioan, in calitate de primar al comunei Ostra si d-l
Gheata Georgel, in calitate de contabil sef al primariei comunei Ostra, sa negocieze si sa
semneze contractul de imprumut intern, precum si orice alte acte, documente, notificari sau
cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in
executare a contractului de imprumut intern.

Art.5 – (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei Ostra,
urmatoarele date:
a) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice
modificari sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate;
c) gradul de indatorare a comunei Ostra;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari
rambursabile;
f) platile efectuate de fiecare finantare rambursabila;
(2) Datele prevazute la art. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prvazute de lege.
Art.6. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentul de
specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei, institutiei prefectului judetului Suceava si
se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet a comunei Ostra.

Preşedinte de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

Ostra la 11.08.2014.
Nr. 37.
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
COMUNA OSTRA
4441417
HOTĂRÂREA
Nr.37 din 11.08.2014
privind aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei.
În temeiul prevederilor art.46 alin.(1) și (2) lit.(b), precum și ale art.120 alin (1) lit(b) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
- avand în vedere Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificărilr ulterioare –
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr,273/2006 privind finanțele publice locale, precum și
cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, competenta si functionarea Comisiei
de autorizare a imprumuturilor locale;

- ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicată,coroborate cu cele ale art.3
alin.(4) din Legea datoriei publice nr.313/2004 cu modificările ulterioare,
- luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997,
-ţinând seama de de prevederile art.942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii;
-luând act de expunerea de motive a primarului comunei Ostra, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub.nr. 2720/08.08.2014, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub.nr. 2722/08.08.2014, precum și de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, a căror
documentaţie tehnico- economică/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr.33/20.06.2011 privind aprobarea și instrumentarea proiectului ‚Refacerea şi modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010 în comuna Ostra, Jud. Suceava, măsura
322d –contract de finanţare C322 D011113500018/06.04.2012;
,
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre;
Art.1 Se aprobă contractarea/garantarea unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei,
cu o maturitate de 2 ani, pana la data de 06.04.2016.
Art.2 Contractarea/garantarea împrumutului prevazut la art.1, se face pentru realizarea
investitiilor publice de interes local/ refinanţarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la
prezenta.
Art.3 Din bugetul local al comunei Ostra, Jud. Suceava se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile la finantare din împrumutul mentionat la art.1.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ostra, Judeţul Suceava .
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Ostra, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ostra, şi Prefectului judetului Suceava si se aduce
la cunostinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Suceava, comuna Ostra,
precum şi pe pagina de internet wwwprimăriacomuneiostra.ro
Presedinte de sedinta,
Nastiuc Maria - Cristina.

Contrasemneaza :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
COMUNA OSTRA
C.U.I. 4441417
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei.

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si alin (4) lit.(b), precum și ale art.45 alin (2) lit. (a),
art.63 alin 91) lit.c si alin.(4) lit.c, precum si pe cele ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si (6) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
- avand in vedere prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările
ulterioare – coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007
privind constituirea, competenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;
- ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997,
-ţinând seama de de prevederile art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii;
-luând act de expunerea de motive a primarului comunei Ostra, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub.nr.2720/08.08.2014, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub.nr.2722/08.08.2014, precum și de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local, constatând in necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, a căror
documentaţie tehnico- economică/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr.33/20.06.2011 privind aprobarea și instrumentarea proiectului ‚Refacerea şi modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010 în comuna Ostra, Jud. Suceava, măsura
322d – contract de finanţare C322 D011113500018/06.04.2012;
,
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre;
Art.1 Se aprobă contractarea/garantarea unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei,
cu o maturitate de 2 ani, pana la data de 06.04.2016.
Art.2 Contractarea/garantarea împrumutului prevazut la art.1, se face pentru realizarea
investitiilor publice de interes local/ refinanţarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la
prezenta.
Art.3 Din bugetul local al comunei Ostra, Jud. Suceava se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile la finantare din împrumutul mentionat la art.1.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ostra, Judeţul Suceava .
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Ostra, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ostra, şi Prefectului judetului Suceava si se aduce
la cunostinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Suceava, comuna Ostra,
precum şi pe pagina de internet wwwprimăriacomuneiostra.ro
Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

Avizat:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 925.000 lei.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2722 din 08.08.2014;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Ostra;
În conformitate cu: prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale cap.IV din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind
constituirea, competenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederileart.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;
Tinand seama de prevederile art.1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii;
Ca urmare a prevederilor:
Hotararii Consiliului Local al comunei Ostra nr.33 din 20.06.2011, privind
aprobarea si instrumentarea proiectului ,,Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de inundatiile din anul 2012 in comuna Ostra, jud. Suceava, masura 322d – contract
de finantare C322 D011113500018/06.04.2012;
In temeiul, art. 36, alin.(2) si alin.(4), lit.b), ale art.45 alin. (2) lit. a), art. 63 alin. (1)
lit.c) si alin.(4) lit. c), precum şi pe cele ale art. 115 alin.(1), litera b), alin. (3), (5), si (6) din
Lgea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de
925.000 lei, cu o maturitate de pana la data de 06.04.2016.
Art.2 –(1) Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art.1, se face pentru
asigurarea resurselor implementarii finalizarii investitiei publice de interes local ,,Refacerea
si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2012 in comuna Ostra,
jud. Suceava, masura 322d – contract de finantare C322 D011113500018/06.04.2012”.
(2) Garantarea imprumutului se face prin:
- ipoteca de rang subsecvent asupra veniturilor proprii ale bugetului local al
comunei Ostra, aferente perioadei de acreditare;

- ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de catre UAT Ostra, la CEK Bank si
Trezoreria Gura Humorului.
Art.3 Din bugetul local al comunei Ostra, se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe locale;
- alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1.
Art.4 Se mandateaza d-l Oros Ioan, in calitate de primar al comunei Ostra si d-l
Gheata Georgel, in calitate de contabil sef al primariei comunei Ostra, sa negocieze si sa
semneze contractul de imprumut intern, precum si orice alte acte, documente, notificari sau

cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in
executare a contractului de imprumut intern.
Art.5 – (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei Ostra,
urmatoarele date:
a) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice
modificari sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate;
c) gradul de indatorare a comunei Ostra;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari
rambursabile;
f) platile efectuate de fiecare finantare rambursabila;
(2) Datele prevazute la art. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prvazute de lege.
Art.6. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentul de
specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei, institutiei prefectului judetului Suceava si
se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet a comunei Ostra.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

Avizat:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea apartenenţei terenului în suprafaţă de 265 mp., nr. cadastral 698/2 ,C.F.
nr.30317a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei Ostra, la domeniul privat
comunei Ostra.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros
Ioan.
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr.2897 din 25.08. 2014;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , 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 ;

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă apartenenţa terenului în suprafaţă de 265 mp. ,nr. cadastral
698/2, Cartea Funciară nr.30317 a comunei Cadastarale Ostra, situat în intravilanul comunei
Ostra , la domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Se vor efectua demersurile in vederea inscrierii in C.F. a suprafetei care face
obiectul prezentei hotarari.
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 apartenenţei terenului în suprafaţă de 265 mp., nr. cadastral 698/2 ,C.F.
nr.30317a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei Ostra, la domeniul privat
comunei Ostra.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros
Ioan.
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr.2897 din 25.08. 2014;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , 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 ;

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă apartenenţa terenului în suprafaţă de 265 mp., nr. cadastral
698/2, Cartea Funciară nr. 30317 a comunei Cadastarale Ostra, situat în intravilanul
comunei Ostra, la domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Se vor efectua demersurile in vederea inscrierii in C.F. a suprafetei care face
obiectul prezentei hotarari.
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează :
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan.

Presedinte de sedinta,
Nastiuc Maria – Cristina.

Ostra la 29.08.2014.
Nr. 40.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
COMUNA OSTRA
C.U.I. 4441417
HOTĂRÂREA
Nr.37 din 11.08.2014.
privind aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei.

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si alin (4) lit.(b), precum și ale art.45 alin (2) lit. (a),
art.63 alin. (1) lit.c si alin.(4) lit.c, precum si pe cele ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si (6) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
- avand in vedere prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările
ulterioare – coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007
privind constituirea, competenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;
- ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997,
-ţinând seama de de prevederile art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii;
-luând act de expunerea de motive a primarului comunei Ostra, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub.nr.2720/08.08.2014, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub.nr.2722/08.08.2014, precum și de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local, constatând in necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, a căror
documentaţie tehnico- economică/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr.33/20.06.2011 privind aprobarea și instrumentarea proiectului ‚Refacerea şi modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010 în comuna Ostra, Jud. Suceava, măsura
322d – contract de finanţare C322 D011113500018/06.04.2012;
,
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre;
Art.1 Se aprobă contractarea unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei, cu o
maturitate de 2 ani, pana la data de 06.04.2016.
Art.2 Contractarea împrumutului prevazut la art.1, se face pentru realizarea investitiilor
publice de interes local din cadrul proiectului “Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de inundatiile din anul 2010 in comuna Ostra, judetul Suceava, masura 322d- contract
de finantare C322 D011113500018/06.04.2012”;
Art.3 Din bugetul local al comunei Ostra, Jud. Suceava se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile la finantare din împrumutul mentionat la art.1.
Art.4 Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligatia sa publice pe pagina de internet a Primariei comunei Ostra, judetul Suceava,
urmatoarele date:
a) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile/garantate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a Primariei comunei Ostra, judetul Suceava;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garantie si a
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate de fiecare finantare rambursabila;
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ostra, Judeţul Suceava .
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Ostra, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ostra, şi Prefectului judetului Suceava si se aduce

la cunostinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, comuna Ostra, precum şi pe
pagina de internet wwwprimăriacomuneiostra.ro.

Presedinte de sedinta,
Nastiuc Maria - Cristina.

Contrasemneaza:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
COMUNA OSTRA
C.U.I. 4441417
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei.

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si alin (4) lit.(b), precum și ale art.45 alin (2) lit. (a),
art.63 alin. (1) lit.c si alin.(4) lit.c, precum si pe cele ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si (6) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
- avand in vedere prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările
ulterioare – coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007
privind constituirea, competenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;
- ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997,
-ţinând seama de de prevederile art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii;
-luând act de expunerea de motive a primarului comunei Ostra, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub.nr.2720/08.08.2014, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub.nr.2722/08.08.2014, precum și de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local, constatând in necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, a căror
documentaţie tehnico- economică/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr.33/20.06.2011 privind aprobarea și instrumentarea proiectului ‚Refacerea şi modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010 în comuna Ostra, Jud. Suceava, măsura
322d – contract de finanţare C322 D011113500018/06.04.2012;
,
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre;
Art.1 Se aprobă contractarea unui împrumut intern in valoare de 921.197 lei, cu o
maturitate de 2 ani, pana la data de 06.04.2016.
Art.2 Contractarea împrumutului prevazut la art.1, se face pentru realizarea investitiilor
publice de interes local din cadrul proiectului “Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de inundatiile din anul 2010 in comuna Ostra, judetul Suceava, masura 322d- contract
de finantare C322 D011113500018/06.04.2012”;
Art.3 Din bugetul local al comunei Ostra, Jud. Suceava se asigura integral plata:
- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricaror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile la finantare din împrumutul mentionat la art.1.
Art.4 Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligatia sa publice pe pagina de internet a Primariei comunei Ostra, judetul Suceava,
urmatoarele date:
a) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile/garantate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a Primariei comunei Ostra, judetul Suceava;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garantie si a
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate de fiecare finantare rambursabila;
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ostra, Judeţul Suceava .

Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Ostra, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ostra, şi Prefectului judetului Suceava si se aduce
la cunostinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, comuna Ostra, precum şi pe
pagina de internet wwwprimăriacomuneiostra.ro.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT

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

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Septembrie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 615 din 24.09.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 3260 din 25.09.2014 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Septembrie
2014, conform Anexelor care fac 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 hotârâre 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.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

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

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Septembrie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 615 din 24.09.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 3260 din 25.09.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Septembrie
2014, 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Nastiuc Maria – Cristina.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

Ostra la 30.09.2014.
Nr. 42.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
COMUNA OSTRA
C.U.I. 4441417
HOTĂRÂRE A
Nr. 43 din 17.10.2014.

privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne, pentru anul 2014, aferent creditului
contractat de catre U.A.T. Ostra pentru realizarea proiectului de investitii „Refacerea si
modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2010, in comuna Ostra,
judetul Suceava, masura 322d-contract de finantare C322 D011113500018/06.04.2012”.

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si alin (4) lit.(b), precum și ale art.45 alin (2) lit. (a),
art.63 alin. (1) lit.c si alin.(4) lit.c, precum si pe cele ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si (6) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
- avand in vedere prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările
ulterioare – coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- tinand seama de prevederile Ordinului nr.161/2013, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor ar. 2-5 din O.U.G. nr.3/2013, privind reglementarea unor
masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea
unor acte normative;
- H.C.L. nr.37/11.08.2014 prin care se aproba contractarea unui imprumut intern in valoare
de 921.197 lei, cu o maturitate de 2 ani;
- luând act de expunerea de motive a primarului comunei Ostra, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub.nr.3536 din 16.10.2014, de raportul compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub.nr.3537 din 16.10.2014, precum și de raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local;
,
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre;
Art.1 Se aprobă Bugetul Imprumuturilor Interne pentru anul 2014, conform anexei nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ostra,
Judeţul Suceava si Biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Ostra, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ostra, Institutiei Prefectului judetului Suceava si
Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava

Presedinte de sedinta,
Coperza Viorica.

Contrasemneaza:
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
COMUNA OSTRA
C.U.I. 4441417
H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne, pentru anul 2014, aferent creditului
contractat de catre U.A.T. Ostra, pentru realizarea proiectului de investitii „Refacerea si
modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2010, in comuna Ostra,
judetul Suceava, m masura 322d-contract de finantare C322 D011113500018/06.04.2012”.

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si alin (4) lit.(b), precum și ale art.45 alin (2) lit. (a),
art.63 alin. (1) lit.c si alin.(4) lit.c, precum si pe cele ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si (6) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
- avand in vedere prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările
ulterioare – coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- tinand seama de prevederile Ordinului nr.161/2013, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor ar. 2-5 din O.U.G. nr.3/2013, privind reglementarea unor
masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea
unor acte normative;
- H.C.L. nr.37/11.08.2014 prin care se aproba contractarea unui imprumut intern in valoare
de 921.197 lei, cu o maturitate de pana la 2 ani;
- luând act de expunerea de motive a primarului comunei Ostra, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub.nr.3536 din 16.10.2014, de raportul compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub.nr.3537 din 16.10.2014, precum și de raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local;
,
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre;
Art.1 Se aprobă Bugetul Imprumuturilor Interne pentru anul 2014, conform anexei nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ostra,
Judeţul Suceava si Biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Ostra, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ostra, Institutiei Prefectului judetului Suceava si
Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava.

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 Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Octombrie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 696 din 22.10.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3773 din 29.10.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Octombrie
2014, 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Coperza Viorica.

Ostra la 30.10.2014.
Nr____.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE -PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Octombrie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 696 din 22.10.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3773 din 29.10.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Octombrie
2014, 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 hotârâre 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 execuţiei bugetare pentru trimestrul -III – anul 2014.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.3418
din 09/10/ 2014 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 356/2013
privind bugetul de stat pe anul 2014;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -III - anul 2014, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Coperza Viorica.

Ostra, la 30.10.2014.
Nr.____.

Contrasemnează :
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE-PROIECT
privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul -III – anul 2014.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.3418
din 09/10/ 2014 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 356/2013
privind bugetul de stat pe anul 2014;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -III - anul 2014, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar - Oros Ioan.

Avizat:
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 265 mp.
situată în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra ,
judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- cererea domnului Veber Valentin , înregistrată la nr. 3930 din 11.11.2014 ;
- raportul compartimentului urbanism-cadastru, înregistrat la nr.4071 din 20.11.2014 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu :
- prederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.13 şi art.18 lit.b din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art.
123 , alin.(1) şi (2) , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Studiul de oportunitate , în vederea concesionării prin licitaţie
publică a suprafeţei de 265 mp. teren situat în intravilanul comunei Ostra , parcelă topo
nr.698/2 din Cartea Funciară nr. 30317 , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra ,
judeţul Suceava , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Se aproba Caietul de sarcini pentru concesionarea suprafeţei de 265 mp. teren
situat în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava ,menţionată la art.1 , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Art.3. Se însuşeşte Raportul de evaluare a terenului , întocmit de Expert evaluator
Gavrilescu Gheorghe Alberto şi se aprobă limita minimă de la care se va porni licitaţia
respectiv 2321 lei .
Art.4. Se aprobă concesionarea suprafeţei de 265 mp. teren situat în intravilanul
comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava , pe o
durată de 49 ani .
Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei Ostra să ia toate măsurile legale şi necesare
,în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi pentru semnarea contractului de
concesiune , în forma prevăzută de lege .
Art.6. Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin
compartimentele de specialitate şi va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

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 concesionării prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 265 mp.
situată în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra ,
judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- cererea domnului Veber Valentin , înregistrată la nr. 3930 din 11.11.2014 ;
- raportul compartimentului urbanism-cadastru, înregistrat la nr.4071 din 20.11.2014 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu :
- prederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.13 şi art.18 lit.b din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art.
123 , alin.(1) şi (2) , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Studiul de oportunitate , în vederea concesionării prin licitaţie
publică a suprafeţei de 265 mp. teren situat în intravilanul comunei Ostra , parcelă topo
nr.698/2 din Cartea Funciară nr. 30317 , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra ,
judeţul Suceava , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Se aproba Caietul de sarcini pentru concesionarea suprafeţei de 265 mp. teren
situat în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava ,menţionată la art.1 , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Art.3. Se însuşeşte Raportul de evaluare a terenului , întocmit de Expert evaluator
Gavrilescu Gheorghe Alberto şi se aprobă limita minimă de la care se va porni licitaţia
respectiv 2321 lei .
Art.4. Se aprobă concesionarea suprafeţei de 265 mp. teren situat în intravilanul
comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava , pe o
durată de 49 ani .
Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei Ostra să ia toate măsurile legale şi necesare
,în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi pentru semnarea contractului de
concesiune , în forma prevăzută de lege .
Art.6. Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin
compartimentele de specialitate şi va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Preşedinte de şedinţă,
Coperza Viorica.

Ostra, la 24.11.2014.
Nr. 56

Contrasemnează :
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ostra, judeţul Suceava
pentru perioada 2014 - 2020

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;

-

Analizând :
expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice
,înregistrat la nr. 4083 din 21.11. 2014 ;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. .36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) , alin.(4) lit. e) , art.63 alin.(1) lit.b)
alin.(3) lit.c) , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ostra pentru
perioada 2014-2020 , 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 .

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

HOTARARE
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ostra, judeţul Suceava
pentru perioada 2014- 2020

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;

-

Analizând :
expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice
,înregistrat la nr. 4083 din 21.11. 2014 ;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. .36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) , alin.(4) lit. e) , art.63 alin.(1) lit.b)
alin.(3) lit.c) , 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 ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ostra pentru
perioada 2014 - 2020 , 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 .

Preşedinte de şedinţă,
Coperza Viorica.

Ostra, la 24.11.2014.
Nr. 55

Contrasemnează :
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Noiembrie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 781 din 20.11.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4084 din 21.11.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Noiembrie
2014, 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 hotârâre 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 de şedinţă,
Coperza Viorica.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

Ostra la 24.11.2014.
Nr. 57

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE -PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Noiembrie 2014.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 781 din 20.11.2014;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4084 din 21.11.2014;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
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 Noiembrie
2014, 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 hotârâre 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.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

Avizat :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind însuşirea Contractului nr. 3794 din 31.10.2014 ,, Servicii de deszăpezire a
drumurilor comunale din comuna Ostra ,județul Suceava ,cod CPV 906200000 ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat
cu nr. 3968 din 12.11. 2014 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- prevederile art.19 din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin(6) lit.a) pct.13 din același articol ,
precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se însuşeşte
Contractul nr. 3794 din 31.10.2014 ,, Servicii de
deszăpezire a drumurilor comunale din comuna Ostra ,județul Suceava ,cod CPV 906200000
” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind însuşirea Contractului nr. 3794 din 31.10.2014 ,, Servicii de deszăpezire a
drumurilor comunale din comuna Ostra ,județul Suceava ,cod CPV 906200000 ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat
cu nr. 3968 din 12.11. 2014 ;
- 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 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- prevederile art.19 din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin(6) lit.a) pct.13 din același articol ,
precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se însuşeşte
Contractul nr. 3794 din 31.10.2014 ,, Servicii de
deszăpezire a drumurilor comunale din comuna Ostra ,județul Suceava ,cod CPV 906200000
” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Coperza Viorica.

Ostra la 20.11.2014.
Nr. 54

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

