ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării excedentului bugetului local aferent anului 2014
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr. 105 din 12.01.2015 ;
- rapoartele Biroului buget , finante , contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrate
la nr. 410 din 30.01.2015 şi nr. 411 din 30.01.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.369 din 30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186 / 2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
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 constituirea excedentului bugetului local aferent anului 2014
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2014 conform
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Buget , Finante , Contabilitate , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 30.01.2015
Nr. 3

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea constituirii şi utilizării excedentului bugetului local aferent anului 2014
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr. 105 din 12.01.2015 ;
- rapoartele Biroului buget , finante , contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrate
la nr. 410 din 30.01.2015 şi nr. 411 din 30.01.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.369 din 30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186 / 2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
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 constituirea excedentului bugetului local aferent anului 2014
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2014 conform
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Buget , Finante , Contabilitate , 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 al comunei Ostra pentru anul 2015 şi
estimările aferente anilor : 2016, 2017 şi 2018
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr. 357 din 27.01.2015 ;
- raportul Biroului buget , finante , contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
412 din 30.01.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.444 din
30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul
2015 ;
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă estimările bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru
anii : 2016 , 2017 şi 2018 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Buget , Finante , Contabilitate , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 30.01.2015
Nr. 5

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 şi
estimările aferente anilor : 2016 ,2017 şi 2018
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr. 357 din 27.01.2015 ;
- raportul Biroului buget , finante , contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
412 din 30.01.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.444 din
30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul
2015 ;
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 bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă estimările bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru
anii : 2016 , 2017 şi 2018 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
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 nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului
bugetar 2015 , pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , cât şi pentru
celelalte instituţii din subordine
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.309 din 22.01.2015
- raportul Biroului buget finante , contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
409 din 30.01.2015 ;
- Adresa nr.60075/22.01.2015 din partea Administrației Județene a Finanțelor
Publice Suceava ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.443 din
30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art. III alin.(4) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare ,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011 ;
- prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
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 suma de 1.888 mii lei lei , reprezentând nivelul maxim al
cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Ostra , cât şi pentru celelalte instituţii din subordine .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Buget , Finante , Contabilitate , vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 30.01.2015
Nr. 4

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2015 ,
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , cât şi pentru celelalte
instituţii din subordine
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.309 din 22.01.2015
- raportul Biroului buget finante , contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
409 din 30.01.2015 ;
- Adresa nr.60075/22.01.2015 din partea Administrației Județene a Finanțelor
Publice Suceava ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.443 din
30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art. III alin.(4) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare ,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011 ;
- prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
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 suma de 1.888 mii lei lei , reprezentând nivelul maxim al cheltuielilor
de personal aferent anului bugetar 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Ostra , cât şi pentru celelalte instituţii din subordine .
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
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. ,
cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2015
Analizând :
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra d-nul Oros Ioan ,înregistrată la nr.146
din 15.01.2015 ;
- raportul d-lui. Oros Călin Marcel –administrator al al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra ,înregistrat sub nr. 25 din 15.01.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.424 din
30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul
2015 ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. ”a” , alin.(6) lit.a) pct.14 , 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2015 , conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Administratorul de SC Utilităţi Comunale S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local
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 al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. ,
cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra d-nul Oros Ioan ,înregistrată la nr.146
din 15.01.2015 ;
- raportul d-lui. Oros Călin Marcel –administrator al al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra ,înregistrat sub nr. 25 din 15.01.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.424 din
30.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul
2015 ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. ”a” , alin.(6) lit.a) pct.14 , 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2015 , conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Administratorul de SC Utilităţi Comunale S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local
Ostra , şi Biroul Buget , Finante , Contabilitate , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 30.01.2015
Nr. 6

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale
bugetului consolidat al comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2015.

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. 1405 din
26.03.2014 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
- Hotararea Consiliului Local nr. 9/2014, privind aprobarea bugetului consolidat de
venituri si cheltuieli al comunei Ostra, judetul Suceava, pentru anul 2014
- art. 1 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.547/2009, pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.792/2002;
- art. 4 din Legea nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale, actualizata;
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 creditele de angajament pentru actiuni multilanuale ale bugetului
consolidat al comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2015, 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 comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale
bugetului consolidat al comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.968 din 12.03.2015 ;
- raportul Biroului buget finanțe contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
969 din 12.03.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 1053 din
17.03.2015 ;
- Hotararea Consiliului Local nr. 5/2015, privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ostra, judetul Suceava, pentru anul 2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- pct.1 din Anexa la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792 /2002 , pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetetare si legale , actualizată ;
- art. 4 alin.(5) și (6) din Legea nr.273/ 2006, privind finantele publice locale,cu
modificările și completările ulterioare ;
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 creditele de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului
comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2015, 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.
Presedinte de sedinta,
Rotariu Niculai

Ostra la 17.03.2015
Nr.20

Contrasemneaza :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 982/12.03.2015
privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multilanuale ale
bugetului consolidat al comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.968 din 12.03.2015 ;
- raportul Biroului buget finanțe contabilitate , din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
969 din 12.03.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 1053 din
17.03.2015 ;
- Hotararea Consiliului Local nr. 5/2015, privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ostra, judetul Suceava, pentru anul 2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- pct.1 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792 /2002 , pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetetare si
legale ;
- art. 4 alin.(5) și (6) din Legea nr.273/ 2006, privind finantele publice locale,cu
modificările și completările ulterioare ;
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 creditele de angajament pentru actiuni multilanuale ale bugetului
consolidat al comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2015, 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 comună ,
Bogdan Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.801 din 23.02.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 800 din
23.02.2015
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.808 din
27.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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 27.02.2015
Nr. 16

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.801/23.02.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.801 din 23.02.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 800 din
23.02.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.808 din
27.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2560/02.07.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.2560 din 02.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2561 din
02.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 2614 din
06.07.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.2560 din 02.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2561 din
02.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 2614
din 06.07.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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

Ostra la 06.07.2015
Nr. 39

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1990/22.05.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrat la
nr.1990 din 22.05.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2006 din
22.06.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.2064 din
27.05.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1988/23.05.2015
privind aprobarea deschiderii în numele UAT Ostra a unui cont curent la Banca
Comercială Română –Sucursala Sucreava ,Agenția Gura Humorului
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr.1988 din 23.05.2015 ;
- raportul Biroului Financiar - Contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 1989
din 23.05.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.2506 din
30.06.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.10 , art.36 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (9)
şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit .b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă deschiderea unui cont curent la Banca Comercială Română –
Sucursala Sucreava ,Agenția Gura Humorului , necesar pentru plata drepturilor salariale ale
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , precum și a Consiliului
Local Ostra , județul Suceava .
Art..2. Se aprobă și se împuternicesc ca reprezentanți ai UAT comuna Ostra cu
drept de semnătură în relația cu Banca Comenrcială Română pe perioada mandatului primarului
,după cum urmează :
1. Oros Ioan – primarul comunei Ostra – prima semnătură ;
2. Gheață Georgel – inspector superior – a doua semnătură ;
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 deschiderii în numele UAT Ostra a unui cont curent la Banca
Comercială Română –Sucursala Sucreava ,Agenția Gura Humorului
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr.1988 din 23.05.2015 ;
- raportul Biroului Financiar - Contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 1989
din 23.05.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.2506 din
30.06.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.10 , art.36 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (9) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă deschiderea unui cont curent la Banca Comercială Română –
Sucursala Sucreava ,Agenția Gura Humorului , necesar pentru plata drepturilor salariale ale
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , precum și a Consiliului
Local Ostra , județul Suceava .
Art..2. Se aprobă și se împuternicesc ca reprezentanți ai UAT comuna Ostra cu
drept de semnătură în relația cu Banca Comenrcială Română pe perioada mandatului primarului
,după cum urmează :
1. Oroș Ioan – primarul comunei Ostra – prima semnătură ;
2. Gheață Georgel – inspector superior – a doua semnătură ;
Art.3. Primarul comunei Ostra şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 30.06.2015
Nr. 38

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2900 din 28.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2901 din
28.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.2902 din
28.07.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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

Ostra la 28.07.2015
Nr. 42

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2900 / 28.07.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2900 din 28.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2901 din
28.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.2902 din
28.07.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2532 din 30.06.2015
privind aprobarea de execuţiei bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare ale bugetului local al comunei Ostra în trimestrul al II- lea pe anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2532 din 30.06.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2533 din
30.06.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 2958 din
30.07.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
În conformitate cu temeiurile juridice respectiv prevederile :
- art.11 alin.(2) , art.49, alin.(12) şi (13) și art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin.(1)
lit.c) , combinat cu alin.(4) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr. 186/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit.a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit.
b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Ostra la finele trimestrului al II –
lea pe anul 2015 , pe secțiuni ,prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta .
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 pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare ale bugetului local al comunei Ostra în trimestrul al II- lea pe anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2532 din 30.06.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2533 din
30.06.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 2958 din
30.07.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
În conformitate cu temeiurile juridice respectiv prevederile :
- art.11 alin.(2) , art.49, alin.(12) şi (13) și art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin.(1) lit.c)
, combinat cu alin.(4) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr. 186/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit.a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Ostra la finele trimestrului al II –
lea pe anul 2015 , pe secțiuni ,prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Ostra la 30.07.2015
Nr. 45

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2912 / 29.07.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2912 din 29.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2913 din
29.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.3290 din
28.08.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2912 / 29.07.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2912 din 29.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2913 din
29.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.3290 din
28.08.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2912 din 29.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2913 din
29.07.2015;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr.3290 din
28.08.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.186/2014 privind bugetul de
stat pe anul 2015 ;
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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,
Iacob Petru

Ostra la 28.08.2015
Nr. 49

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.3464 / 11.09.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 3464 din 11.09.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 3332 din
11.09.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe
de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3567
din 18.09.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin.(1)
lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 3464 din 11.09.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 3332 din
11.09.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe
de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3567
din 18.09.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin.(1)
lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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,
Iacob Petru

Ostra la 18.09.2015
Nr. 51

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2912 / 29.07.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2912 din 29.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2913 din
29.07.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe
de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3290
din 28.08.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr.5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin.(1)
lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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

HOTĂRÂR E
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2015.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 2912 din 29.07.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 2913 din
29.07.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe
de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3290
din 28.08.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr.5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin.(1)
lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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,
Iacob Petru

Ostra la 28.08.2015
Nr. 49

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3754 din 30.09.2015
privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul

2016

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 3754 din 30.09.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 4372 din
30.09.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 4275 din
30.10.2015 ;
În conformitate cu temeiurile juridice respectiv prevederile :
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată ;
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;
- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și
art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național
de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 11./28.02.2007 privind aprobarea Procedurii de
înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primarului comunei Ostra ;
- Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/2014 ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2016 , se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz,
de către Consiliul Local al comunei Ostra , sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren si taxa auto pâna
la data de 31 martie 2015 se stabileşte la 10% .
Art.3. Taxa de salubrizare persoane fizice și juridice prevăzută la Capitolul VIII din
Anexa la prezenta hotărâre se va achita lunar sau cel mai târziu până la data de 31.12.2016 .
Art.4 Acordarea de scutiri şi facilităţi se va face conform prevederilor art. 456 ,464 ,
469 , 476 , 485 , 487 din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal prin depunerea de cereri şi
acte doveditoare , de către contribuabili din care să rezulte necesitatea aplicării acestor scutiri şi
facilităţi .
Art.5. (1) Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor
interesate prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele
prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului
Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.

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 taxelor și impozitelor locale
pentru
anul 2016
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrată la nr. 3754 din 30.09.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 4372 din
30.09.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local înregistrat la nr. 4275 din
30.10.2015 ;
În conformitate cu temeiurile juridice respectiv prevederile :
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată ;
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;
- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și
1
art. 76 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național
de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 11./28.02.2007 privind aprobarea Procedurii de
înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primarului comunei Ostra ;
- Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/2014 ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2016 , se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz,
de către Consiliul Local al comunei Ostra , sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren si taxa auto pâna
la data de 31 martie 2015 se stabileşte la 10% .
Art.3. Taxa de salubrizare persoane fizice și juridice prevăzută la Capitolul VIII din
Anexa la prezenta hotărâre se va achita lunar sau cel mai târziu până la data de 31.12.2016 .
Art.4 Acordarea de scutiri şi facilităţi se va face conform prevederilor art. 456 ,464 ,
469 , 476 , 485 , 487 din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal prin depunerea de cereri şi
acte doveditoare , de către contribuabili din care să rezulte necesitatea aplicării acestor scutiri şi
facilităţi .
Art.5. (1) Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor
interesate prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele
prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului
Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Ostra la 30.10.2015
Nr. 57

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.3780 / 01.10.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată
la nr. 3780 din 01.10.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 3779 din
01.10.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3781
din 01.10.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
- adresa nr.62537 din 28.09.2015 a Trezoreriei Suceava înregistrată la nr.
3777/01.10.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63
alin.(1) lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava, pentru anul 2015.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată
la nr. 4583 din 16.11.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 4582 din
16.11.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 4603
din 17.11.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
- adresa nr.62537 din 28.09.2015 a Trezoreriei Suceava înregistrată la nr.
3777/01.10.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63
alin.(1) lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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,
Dorneanu Dinu

Ostra la 17.11.2015

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Nr. 63

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E NR.4583 /16.11.2015
privind aprobarea constituirii si utilizarii fondului de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale aferent anului 2015.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerile de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrate la nr.4585 și 4587 din 16.11.2015 ;
- rapoartele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr. 4584 si 4586 din
16.11.2015 ;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 4604
din 17.11.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63
alin.(1) lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale pentru anul 2015, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale pentru anul 2015, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor
interesate prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele
prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului
Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii si utilizarii fondului de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale aferent anului 2015.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerile de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava
înregistrate la nr.4585 și 4587 din 16.11.2015 ;
- rapoartele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr. 4584 si 4586 din
16.11.2015 ;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 4604
din 17.11.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63
alin.(1) lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale pentru anul 2015, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale pentru anul 2015, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei pentru organizarea focului de artificii pentru
noaptea de revelion , prevăzută în Anexa nr.2
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor
interesate prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele
prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului
Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa :
www.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Ostra la 17.11.2015
Nr. 64

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.4957 / 14.12.2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava, pentru anul 2015.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată
la nr. 4957 din 14.12.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 4958 din
14.12.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 4968
din 14.12.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
- adresa nr.63498 din 11.12.2015 a Trezoreriei Suceava înregistrată la nr.
4942/11.12..2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63
alin.(1) lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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.
A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Secretar comună,
Primar – Oros Ioan
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ostra, judeţul Suceava, pentru anul
2015.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată
la nr. 4957 din 14.12.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei înregistrat la nr. 4958 din
14.12.2015;
- raportul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 4968
din 14.12.2015 ;
- Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
- adresa nr.63498 din 11.12.2015 a Trezoreriei Suceava înregistrată la nr. 4942 /
11.12.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
- art. 36 alin.(2) lit. a) și b) coroborat cu alin.(4) lit. a) raportate la cele ale art. 63
alin.(1) lit. c) , combinat cu alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul :
- art. 45 alin.(1) coroborat cu alin.(2) lit. a) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra,
judeţul Suceava pe anul 2015, 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,
Dorneanu Dinu

Contrasemnează:
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 14.12.2015
Nr. 68

