ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor fi
efectuate în anul 2015 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii
nr.416/2001 privind
venitul minim garantat , cu modificările şi completările
ulterioare.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan ;
înregistrată la nr. 393 din 29.01.2015 ;
- raportul nr. 389 din 29. 01. 2015 întocmit de Compartimentul de Asistenţă
Socială ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte
şi protecţia copilului înregistrat la nr. 408 din 29.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.2 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 Planul de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor fi efectuate
în anul 2015 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 .
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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 aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
viceprimarul comunei Ostra şi Compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei
comunei Ostra judeţul Suceava. .

de

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu

Ostra la 30.01.2015
Nr. 7

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
efectuate în anul 2015 de
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ce vor fi

către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii
nr.416/2001 privind
venitul minim garantat , cu modificările şi completările
ulterioare.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan ;
Înregistrată la nr. 393 din 29.01.2015 ;
- raportul nr. 389 din 29. 01. 2015 întocmit de Compartimentul de Asistenţă
Socială ;
- raportul Comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte
şi protecţia copilului înregistrat la nr. 408 din 29.01.2015 ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.2 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 Planul de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local ce vor fi efectuate
în anul 2015 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 aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
viceprimarul comunei Ostra şi compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei
comunei Ostra judeţul Suceava. .

Initiator al proiectului de hotarare,
v i z a t:
Primar
–
Secretar comună ,

A
Oros
3

Ioan.

Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru SC
Utilități Comunale Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan ;
expunerea de motive înregistrată la nr.441 din 30.01.2015 ;
- nota de fundamentare a administratorului pentru SC Utilități Comunale
Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra înregistrată la nr.24 din data de
29.01.2014 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.442 din
30.01.2015 ;
- H.C.L. nr.28 din data de 05.08.2010 privind înființarea SC Utilități
Comunale Ostra SRL
În conformitate cu :
- prevederile art. 58, 65, 67 , 75, 76 și 77 din Legea nr.53/2003 privind Codul
Muncii , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.3alin.(1) și art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. a) și d) , alin.(3) lit.b) alin.6 lit.a) pct.14 ,
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:
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Art.1 . În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului de
alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranțã și la parametrii ceruți prin
normele și prescripțiile tehnice în vigoare , începând cu data de 01.02.2015 se aprobă
desființarea a 2 (două) locuri de muncă respectiv Compartiment Pompare Tratare Apă
din cadrul SC Utilități Comunale Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra .
Art.2. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al SC Utilități Comunale Ostra
SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra conform anexelor nr.1 și 2 parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.3. Cu data adoptării prezentei prevederile art.4 din HCL nr.29/2010 se
abrogă .
Art.4.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
administratorul SC Utilități Comunale Ostra SRL , care va fi comunicată prin grija
secretarului comunei persoanelor și instituțiilor vizate .
de

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu

Ostra la 30.01.2015
Nr.10

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
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H O T Ă R Â R E –PROIECT
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru SC
Utilități Comunale Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan ;
expunerea de motive înregistrată la nr.441 din 30.01.2015 ;
- nota de fundamentare a administratorului pentru SC Utilități Comunale
Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra înregistrată la nr.24 din data de
29.01.2014 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.442 din
30.01.2015 ;
- H.C.L. nr.28 din data de 05.08.2010 privind înființarea SC Utilități
Comunale Ostra SRL
În conformitate cu :
- prevederile art. 58, 65, 67 , 75, 76 și 77 din Legea nr.53/2003 privind Codul
Muncii , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.3alin.(1) și art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. a) și d) , alin.(3) lit.b) alin.6 lit.a) pct.14 ,
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 . În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului de
alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranțã și la parametrii ceruți prin
normele și prescripțiile tehnice în vigoare , începând cu data de 01.02.2015 se aprobă
desființarea a 2 (două) locuri de muncă respectiv Compartiment Pompare Tratare Apă
din cadrul SC Utilități Comunale Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra .
Art.2. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al SC Utilități Comunale Ostra
SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra conform anexelor nr.1 și 2 parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.3. Cu data adoptării prezentei prevederile art.4 din HCL nr.29/2010 se
abrogă .
Art.4.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
administratorul SC Utilități Comunale Ostra SRL , care va fi comunicată prin grija
secretarului comunei persoanelor și instituțiilor vizate .

Initiator al proiectului de hotarare,
v i z a t:
Primar
–

A
Oros
6

Ioan.

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E –PROIECT
privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei
de mediu (salubrizare ) pentru persoane fizice care dețin în proprietate bunuri
impozabile pe raza U.A.T Ostra , pe anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan înregistrată la nr. 58 din 08.01.2015 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr. 59
din 08.01.2015
- 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.368
din 27.01.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
 art.284, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare ;
 art.125 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,republicată
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cu modificările și completările ulterioare ;
 art.16 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
republicată cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) , art.45 alin. (1) şi art.115
alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată cu
modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei de
mediu (salubrizare ) pentru persoane fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe
raza U.A.T Ostra pe anul 2015 , conform ANEXEI care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Ostra și Biroul buget-contabilitate, finanţe din cadrul
Primăriei comunei Ostra , județul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .

Initiator al proiectului de hotarare,
v i z a t:
Primar
–
Secretar comună ,

A
Oros

Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
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Ioan.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei
de mediu (salubrizare ) pentru persoane fizice care dețin în proprietate bunuri
impozabile pe raza U.A.T Ostra , pe anul 2015

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan înregistrată la nr. 58 din 08.01.2015 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr.59
din 08. 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.368
din 27.01.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
 art.284, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare ;
 art.125 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,republicată
cu modificările și completările ulterioare ;
 art.16 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
republicată cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) , art.45 alin. (1) şi art.115
alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată cu
modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata taxei de
mediu (salubrizare ) pentru persoane fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe
raza U.A.T Ostra pe anul 2015 , conform ANEXEI care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Ostra și Biroul buget-contabilitate, finanţe din cadrul
Primăriei comunei Ostra , județul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .
Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu

de
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şedinţă,
Neculai

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.01.2015
Nr. 9

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Februarie 2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.728 din 23.02.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 315 din 23.02.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 727 din
23.02.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al Consiliului
Local Ostra înregistrat la nr. 828 din 27.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările şi
10

completările ulterioare ;
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b) din
acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în
comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de
la Şcoala Gimnazială Ostra, care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra, pentru luna
Februarie 2015 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria
Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare, după depunerea în
contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor
justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei
Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 27.02.2015
Nr. 17

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
11

COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.728/23.02.2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Februarie 2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.728 din 23.02.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 315 din 23.02.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 727 din
23.02.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al Consiliului
Local Ostra înregistrat la nr. 828 din 27.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările şi
completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b) din
acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în
comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de
la Şcoala Gimnazială Ostra, care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra, pentru luna
Februarie 2015 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria
Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare, după depunerea în
contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor
justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei
Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar - Oros Ioan.
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Avizat :
Secretar

comună ,
Bogdan
Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind însuşirea unor contracte de prestări servicii încheiate de primăria
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 înregistrată la nr.541 din 06.02.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul
Suceava, înregistrat cu nr. 523 din 06.02.2014 ;
- 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 înregistrat la nr.592 din
11.02.2015 ;
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- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor înregistrat la nr. 609 din 11.02.2015;
În conformitate cu 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 ;
- art.5 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ,cu
modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.10, art. 36 alin. (2) lit. c) și d) , 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. (1) Se însuşeşte Contractul nr. 9/05.01.2015 „Intretinerea si seviceul sistemelor de alarma antiefractie, sistem CCTV,sistem de control acces ale
beneficiarului care functioneaza la adresele mentionate in anexa nr.1 la contract” Cod
CPV 50324100-3 (Rev.2) –servicii de intretinere a sistemelor pentru anul 2015
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului
(S.C.SOLUTIONS DEVELOPEMENT GROUP S.R.L. ) de catre achizitor, este de :
- 200 lei/ luna/sistem alarma fara TVA
- 250 lei/luna/sistem CCTV fara TVA
- 100 lei/luna/sistem control acces fara TVA

Serviciile prevazute la punctul 4.2 literele b), c), d) din contract la un tarif : 20
lei/tehnician/ ora fara TVA la care se adauga 2 lei fara TVA/km deplasarea, precum si
echipamentele care trebuiesc inlocuite(daca este cazul) in baza facturii si a devizului de
prestari servicii anexat.
(3) Procedura de achizitie conform cu prevederile OUG 34/2006 – Art. 19 –:
Cumparare directa.
Art.2. (1) Se însușește Contractul nr.238 data 19.01.2015 privind“Inspectie a
parcelei de teren identificata sub nr.30177/CF 54 in vederea evaluarii si intocmirea
raportului de evaluare” cod CPV 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul
evaluarii (Rev2) conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
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(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului P.F.A
GAVRILESCU GHEORGHE ALBERTO este de 800 lei fără TVA (neplătitor ) .
(3) Procedura de achizitie conform cu prevederile OUG 34/2006 – Art. 19 –:
Cumparare directa.
Art.3.(1) Se însușește Contractul nr. 522/05.02.2015 – Servicii de
salubrizare în comuna Ostra ,județul Suceava CPV : 90511000-2 - Servicii de
colectare a deşeurilor menajere; 90512000-9 -Servicii de transport de deşeuri menajere
(Rev.2) conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor 45 lei/mc compactat/luna, la care se
adauga TVA 10,80 lei/mc , total pret convenit pentru 11 luni 54.450 lei fara TVA la
care se adauga TVA 13.068 lei respectiv valoare contract euro 12.352,26 euro fara
TVA la cursul BNR 1euro= 4,4081 lei .
(3) Procedura de achizitie conform cu prevederile OUG 34/2006 – Art. 19 –:
Cumparare directa.
Art.4. Se însușește Contractul de Custodie nr.538 din 06.02.2015 conform
Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.5. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aviz
a t,
Iniţiator
al
Secretar comună,
Primar
Smărăndeanu Bogdan

proiectului
–

de
Oros

15

hotărâre,
Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind însuşirea unor contracte de prestări servicii încheiate de primăria
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 înregistrată la nr.541 din 06.02.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul
Suceava, înregistrat cu nr. 523 din 06.02.2014 ;
- 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 înregistrat la nr.592 din
11.02.2015 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor înregistrat la nr. 609 din 11.02.2015;
În conformitate cu 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
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republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.5 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ,cu
modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.10, art. 36 alin. (2) lit. c) și d) , 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. (1) Se însuşeşte Contractul nr. 9/05.01.2015 „Intretinerea si
sevice-ul sistemelor de alarma antiefractie, sistem CCTV,sistem de control acces ale
beneficiarului care functioneaza la adresele mentionate in anexa nr.1 la contract” Cod
CPV 50324100-3 (Rev.2) –servicii de intretinere a sistemelor pentru anul 2015
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului
(S.C.SOLUTIONS DEVELOPEMENT GROUP S.R.L. ) de catre achizitor, este de :

- 200 lei/ luna/sistem alarma fara TVA
- 250 lei/luna/sistem CCTV fara TVA
- 100 lei/luna/sistem control acces fara TVA
Serviciile prevazute la punctul 4.2 literele b), c), d) din contract la un tarif : 20
lei/tehnician/ ora fara TVA la care se adauga 2 lei fara TVA/km deplasarea, precum si
echipamentele care trebuiesc inlocuite(daca este cazul) in baza facturii si a devizului de
prestari servicii anexat.
(3) Procedura de achizitie conform cu prevederile OUG 34/2006 – Art. 19 –:
Cumparare directa.
Art.2. (1) Se însușește Contractul nr.238 data 19.01.2015 privind“Inspectie a
parcelei de teren identificata sub nr.30177/CF 54 in vederea evaluarii si intocmirea
raportului de evaluare” cod CPV 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul
evaluarii (Rev2) conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului P.F.A
GAVRILESCU GHEORGHE ALBERTO este de 800 lei fără TVA (neplătitor ) .
(3) Procedura de achizitie conform cu prevederile OUG 34/2006 – Art. 19 –:
Cumparare directa.
Art.3.(1) Se însușește Contractul nr. 522/05.02.2015 – Servicii de
salubrizare în comuna Ostra ,județul Suceava CPV : 90511000-2 - Servicii de
colectare a deşeurilor menajere; 90512000-9 -Servicii de transport de deşeuri menajere
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(Rev.2) conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor 45 lei/mc compactat/luna, la care se
adauga TVA 10,80 lei/mc , total pret convenit pentru 11 luni 54.450 lei fara TVA la
care se adauga TVA 13.068 lei respectiv valoare contract euro 12.352,26 euro fara
TVA la cursul BNR 1euro= 4,4081 lei .
(3) Procedura de achizitie conform cu prevederile OUG 34/2006 – Art. 19 –:
Cumparare directa.
Art.4. Se însușește Contractul de Custodie nr.538 din 06.02.2015 conform
Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.5. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 12.02.2015
Nr.11
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Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E –PROIECT
privind anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra , existente în sold la
data de 31 decembrie 2014, mai mici de 40 de lei

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan înregistrată la nr. 312 din 26.01.2015 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr. 334
din 26.01.2015
- 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.797
din 26.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
 art.178 ,alin.(1) și (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin.(4) lit.a) , art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată cu modificările și completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
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Art.1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra ,
existente în sold la data de 31 decembrie 2014 mai mici de 40 de lei , conform ANEXEI
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Ostra și Biroul buget-contabilitate, finanţe din cadrul
Primăriei comunei Ostra , județul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .

Initiator al proiectului de hotarare,
v i z a t:
Primar
–
Secretar comună ,

A
Oros

Ioan.

Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra , existente în sold la
data de 31 decembrie 2014, mai mici de 40 de lei
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Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Oros
Ioan înregistrată la nr. 312 din 26.01.2015 ;
- raportul compartimentului impozite taxe și executare silită înregistrat la nr. 334
din 26.01.2015
- 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.797
din 26.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
 art.178 ,alin.(1) și (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36 alin.(4) lit.a) , art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată cu modificările și completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale ale primăriei comunei Ostra ,
existente în sold la data de 31 decembrie 2014 mai mici de 40 de lei , conform ANEXEI
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Ostra și Biroul buget-contabilitate, finanţe din cadrul
Primăriei comunei Ostra , județul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 26.02.2015
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Nr.15

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 2015 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 înregistrată la nr.336 din 26.01.2015 ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .335 din 26.01.2015 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de specialitate a Consiliului Local
Ostra înregistrat la nr.797 din 26.02.2015 ;
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 completari 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. (2) , 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 2015 al Comitetului Local pentru Situaţii
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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 2015 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 2015 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.

A v i z a t,
Iniţiator
al
Secretar comună,
Primar
Smărăndeanu Bogdan

proiectului
–

Oros

de

hotărâre,
Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul Suceava
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înregistrată la nr.336 din 26.01.2015 ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .335 din 26.01.2015 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra
înregistrat la nr.797 din 26.02.2015 ;
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 completari 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. (2) , 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 2015 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 2015 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 2015 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
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 26.02.2015
Nr.12
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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 2015 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic
Cârlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.338 din 26.01.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
211 din 26.01.2015 ;
- 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 înregistrat la nr.795 din 26.01.2015 ;
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:
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Art.1 . Se aprobă Devizul de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul
2015 , 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.

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 Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2015 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic
Cârlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.338 din 26.01.2015 ;
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- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
211 din 26.01.2015 ;
- 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 înregistrat la nr.795 din 26.01.2015 ;
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
2015 , 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
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 26.02.2015
Nr.13
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ROMA
NIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra
şi Ocolul Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.338 din 26.01.2015 ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
313 din 26.01.2015 ;
- Adresa nr.10181 din data de 20.01.2015 emisă de Ocolul Silvic
Cârlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi
Ocolul Silvic Cârlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din
07.10.2002 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului
Local înregistrat la nr. 802 din 26.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) și art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. c) ,alin.(4) lit.d) , alin.(6) lit. a pct. 9
şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
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HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar
–
Smărăndeanu Bogdan

Secretar
Oros

Ioan

ROMA
NIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra
şi Ocolul Silvic Cârlibaba judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.338 din 26.01.2015 ;
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- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
313 din 26.01.2015 ;
- Adresa nr.10181 din data de 20.01.2015 emisă de Ocolul Silvic
Cârlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi
Ocolul Silvic Cârlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din
07.10.2002 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului
Local înregistrat la nr. 802 din 26.02.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) și art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. c) ,alin.(4) lit.d) , alin.(6) lit. a pct. 9
şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , 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 2015, aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 26.02.2015
Nr.14
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E –P R O I E C T
privind aprobarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ostra a
terenului aferent clădirii sediului Primăriei Ostra în suprafaţă de 870 mp., din
C.F. nr. 693 a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei 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 .
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr. 4566
din 27. 11. 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 la domeniul public al comunei Ostra a
terenului aferent clădirii sediului Primăriei Ostra, în suprafaţă de 870 mp.,
din C.F. nr. 693 a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei
Ostra, judeţul Suceava .
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi folosită în vederea îndeplinirii tuturor
formalităţilor necesare înscrierii în Cartea Funciară nr.693 a comunei
cadastrale Ostra, a dreptului de proprietate tabulară pentru Primăria comunei
Ostra ,judeţul Suceava .
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele
de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Secretar
Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea apartenenţei la domeniul public al comunei Ostra a
terenului aferent clădirii sediului Primăriei Ostra în suprafaţă de 870 mp., din
C.F. nr. 693 a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei Ostra,
judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
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Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei
Ostra – Oros Ioan .
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr. 4566
din 27. 11. 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 la domeniul public al comunei Ostra a
terenului aferent clădirii sediului Primăriei Ostra, în suprafaţă de 870 mp.,
din C.F. nr. 693 a comunei cadastrale Ostra, situat în intravilanul comunei
Ostra, judeţul Suceava .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi folosită în vederea îndeplinirii tuturor
formalităţilor necesare înscrierii în Cartea Funciară nr.693 a comunei
cadastrale Ostra, a dreptului de proprietate tabulară pentru Primăria comunei
Ostra ,judeţul Suceava .
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele
de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

de

Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună,

şedinţă,
Secretar

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 29.11.2013
Nr. 83
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1352 din 10.04.2015
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul comunei Ostra , judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2015-2016.
Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului Oroș Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrată sub nr.1352 din 10.04.2015;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.1353 din 10.04.2015;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie
copii, înregistrat sub nr.1354 din 10.04.2015 ;
- avizul conform al Inspectoratului Școlar judeţean Suceava nr.1066 din
09.02.2015;
În conformitate cu prevederile :
- art.20, alin.()1 şi ale art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art.36 alin.(6) lit.a), pct. 1. din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(1) coroborat cu art.115, alin.(1), litera b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul comunei Ostra , judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2015-2016 conform Anexei,
care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, prin grija
secretarului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

A v
i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar
–
Smărăndeanu Bogdan

Secretar
Oros

Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul comunei Ostra , judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2015-2016.
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Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului Oroș Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrată sub nr.1352 din 10.04.2015;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.1353 din 10.04.2015;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie
copii, înregistrat sub nr.1354 din 10.04.2015 ;
- avizul conform al Inspectoratului Școlar judeţean Suceava nr.1066 din
09.02.2015;
În conformitate cu prevederile :
- art.20, alin.()1 şi ale art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art.36 alin.(6) lit.a), pct. 1. din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(1) coroborat cu art.115, alin.(1), litera b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul comunei Ostra , judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2015-2016 conform Anexei,
care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, prin grija
secretarului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună,

de

şedinţă,
Secretar
Smărăndeanu

Bogdan

Ostra la 16.04.2015
Nr. 23
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ANEXA LA HCL NR.23 DIN 16.04.2015

RETEAUA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
DE STAT
DE PE RAZA COMUNEI OSTRA , JUDEŢUL SUCEAVA.

I. Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică
1. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar inferior sau
gimnazial

Şcoala gimnazială

OSTRA
PRI/GIM
Localitatea OSTRA

ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ
Localitatea
Nivelul şcolarizat
Adresa

II. Denumirea unităţilor de învăţământ fără personalitate juridică ( arondate Şcolii
gimnaziale Ostra )
2. Unitatăţi de învăţământ pentru educaţie timpurie

1. GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM
NORMAL
Localitatea
Denumirea nivelului şcolarizat
Adresa

Președinte de ședință
comuna Ostra
Ailenei Diana Lăcrămioara
Bogdan

Grădiniţă cu program normal

Ostra
PRE
com. Ostra

Secretar
Smărăndeanu
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E NR.807/27.02.2015
privind atestarea la domeniul privat al comunei Ostra a terenului în suprafaţă de 840
mp., situat în intravilanul comunei Ostra, județul 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 înregistrată la nr. 807 din 27.02.2015
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr. 808 din 27.02.
2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local înregistrat la nr.1264 din
31.03.2015 ;
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- planul de amplasament și delimitare a imobilului din data 17.03.2015 ;
- cererea d-lui Ungureanu Radu înregistrată la nr. 354/27.01.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.156 alin.(4) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea regulamentului de
avizare recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ;
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.553 alin.(1) și (4) , Titlul II – Proprietatea privată din Legea nr.287/2009
privind Codul civil ,republicată cu modificările și 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) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă atestarea la domeniul privat al comunei Ostra a terenului în
suprafaţă de 840 mp., situat în intravilanul comunei Ostra, județul Suceava conform
planului de situație anexat la prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a imobilului nou format
respectiv 1A evidențiat în planul de situație .
Art.3. După obținerea extrasului de Cartea Funciară pentru terenul prevăzut
la art.1 inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Ostra ,județul
Suceava se va completa corespunzător .
Art.4. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
A v i z a t,
Iniţiator
al
Secretar comună,
Primar
Smărăndeanu Bogdan

proiectului
–

de
Oros

ROMANIA
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hotărâre,
Ioan

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atestarea la domeniul privat al comunei Ostra a terenului în suprafaţă de 840
mp., situat în intravilanul comunei Ostra, județul 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 înregistrată la nr. 807 din 27.02.2015
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr. 808 din 27.02.
2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local înregistrat la nr.1264 din
31.03.2015 ;
- planul de amplasament și delimitare a imobilului din data 17.03.2015 ;
- cererea d-lui Ungureanu Radu înregistrată la nr. 354/27.01.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.156 alin.(4) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea regulamentului de
avizare recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ;
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.553 alin.(1) și (4) , Titlul II – Proprietatea privată din Legea nr.287/2009
privind Codul civil ,republicată cu modificările și 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) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă atestarea la domeniul privat al comunei Ostra a terenului în
suprafaţă de 840 mp., situat în intravilanul comunei Ostra, județul Suceava conform
planului de situație anexat la prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a imobilului nou format
respectiv 1A evidențiat în planul de situație .
Art.3. După obținerea extrasului de Cartea Funciară pentru terenul prevăzut la
art.1
inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Ostra ,județul
Suceava se va completa corespunzător .
Art.4. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte
Contrasemnează :

de
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şedinţă,

Rotariu Neculai
comună ,

Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 31.03.2015
Nr.21

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E Nr.1172 DIN 24.03.2015
privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Ostra a unor sume de bani
necesare pentru întreținerea și realizarea unor obiective de investiție de interes local
Consiliul local al comunei Ostra Suceava, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan primarului comunei Ostra înregistrată la
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nr.1172 din 24.03.2015 ;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.1171 din 24.03. 2014;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ostra înregistrat la nr.
1265 din 31.03.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.10 , art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct. 1 ,11 și
14 ) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea alocării din bugetul local al
comunei Ostra a sumelor de bani necesare pentru întreținerea și realizarea unor obiective
de investiție de interes local , evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aviza
t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar – Oros Ioan
Bogdan

Secretar
Smărăndeanu
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Anexa la HCL nr.22 din 31.03.2015

Nr. Denumirea Obiectivului de Investiție
Valoarea lei
1
Executarea unei rigole transversale betonate
cu gratar de protectie metalic la capatul sudic
al DC 96 B,comuna Ostra ,județul Suceava
2

Refacerea trotuarelor de protectie a cladirii
,,Sediul primariei comunei Ostra”,județul
Suceava

3

Executie imprejmuire teren sport,Scoala
Gimnazială Ostra , judetul Suceava

56690 Buget local- Capitol
bugetar- 65.02.04.01 Învățământ secundar
inferior
69443 -

TOTAL

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar
–
Smărăndeanu Bogdan

Sursa de finanțare
2703 Buget local
Capitol bugetar
84.02.03.01-Drumuri și
poduri
10.050 Buget local – Capitol
bugetar – 51.02.01.03 –
Autorități executive

Secretar
Oros
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Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Ostra a unor sume de bani
necesare pentru întreținerea și realizarea unor obiective de investiție de interes local
Consiliul local al comunei Ostra Suceava, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan primarului comunei Ostra înregistrată la
nr.1172 din 24.03.2015 ;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.1171 din 24.03. 2014;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ostra înregistrat la nr.
1265 din 31.03.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
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- art.10 , art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct. 1 ,11 și
14 ) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea alocării din bugetul local al
comunei Ostra a sumelor de bani necesare pentru întreținerea și realizarea unor obiective
de investiție de interes local , evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte
Contrasemnează :
Rotariu Neculai
comună ,

de

şedinţă,
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

Ostra la 31.03.2015
Nr.22

Anexa la HCL nr.22 din 31.03.2015
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Nr. Denumirea Obiectivului de Investiție
Valoarea lei
1
Executarea unei rigole transversale betonate
cu gratar de protectie metalic la capatul sudic
al DC 96 B,comuna Ostra ,județul Suceava
2

Refacerea trotuarelor de protectie a cladirii
,,Sediul primariei comunei Ostra”,județul
Suceava

3

Executie imprejmuire teren sport,Scoala
Gimnazială Ostra , judetul Suceava

TOTAL

Sursa de finanțare
2703 Buget local
Capitol bugetar
84.02.03.01-Drumuri și
poduri
10050 Buget local – Capitol
bugetar – 51.02.01.03 –
Autorități executive
56690 Buget local- Capitol
bugetar- 65.02.04.01 Învățământ secundar
inferior
69443 -

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai
comună ,

Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1350/10.04.2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Martie 2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.1350 din 10.04.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 505 din 20.03.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 1168 din
10.04.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al Consiliului
Local Ostra înregistrat la nr. 1383 din 16.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările şi
completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b) din
acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în
comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de
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la Şcoala Gimnazială Ostra, care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra, pentru luna
Martie 2015 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria
Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare, după depunerea în
contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor
justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei
Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar - Oros Ioan.
comună ,

Avizat :
Secretar
Bogdan

Smărăndeanu.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂR E
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Martie 2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava înregistrată la nr.1350 din 10.04.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 505 din 20.03.2015 ;
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- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 1168 din
10.04.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al Consiliului
Local Ostra înregistrat la nr. 1383 din 16.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările şi
completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b) din
acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în
comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de
la Şcoala Gimnazială Ostra, care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra, pentru luna
Martie 2015 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria
Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare, după depunerea în
contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor
justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei
Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;
Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună,

de

şedinţă,
Secretar
Smărăndeanu

Bogdan

Ostra la 16.04.2015
Nr. 24

50

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL
OSTRA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1242/31.03.2015
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în
trimestrul -II- 2015, 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, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte şi protecţia copilului înregistrată la nr.1242 din
31.03.2015 ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 1246
din 31.03.2015 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local
înregistrat la nr.1600 din 30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.4, 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:
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Art.1. Se aprobă Programul de activitate culturală propus a se realiza
în trimestrul
– II-2015 , 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.

Avizat
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună
Preşedinte comisie – Viorica Coperza
Smărăndeanu

Secretar
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL OSTRA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în
trimestrul -II- 2015, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul
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Suceava.
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate
pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte şi protecţia copilului înregistrată la nr.1242 din
31.03.2015 ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 1246
din 31.03.2015 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local
înregistrat la nr.1600 din 30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile art.4, 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-2015 , 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
Contrasemnează:
Ailenei
Secretar comună,

de
Diana

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 30.04.2015
Nr. 25
53

şedinţă,
Lăcrămioara

ROMANI
A
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1483/30.04.2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Aprilie
2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava înregistrată la nr.1483 din 30.04.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 577 din
24.04.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 1484
din 24.04.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr. 1600 din 30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările
şi completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1,
lit.b) din acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
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completările ulterioare ,
HOT ĂRĂŞTE:
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 2015 , conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către
Primăria Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare,
după depunerea în contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de
activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul
comunei Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată
instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ
teritoriale Ostra .

Initiator al proiectului de hotarare,

Aviz

at :
Primar - Oros Ioan.

Secretar

comună ,
Bogdan
Smărăndeanu.

ROMANI
A
55

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Aprilie
2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava înregistrată la nr.1483 din 30.04.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 577 din
24.04.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 1484
din 24.04.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr. 1600 din 30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările
şi completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b)
din acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOT ĂRĂŞTE:
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 2015 , 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.
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Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul
comunei Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată
instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ
teritoriale Ostra .
Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei
Secretar comună,

de
Diana

şedinţă,
Lăcrămioara

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 07.05.2015
Nr. 27

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1573/30.04.2015
privind aprobarea Organigramei , Statului de funcții și a numărului de personal
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra ,județul Suceava
pentru anul 2015
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Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, - dl. Oros Ioan înregistrată
la nr.1573 din 30.04.2015 ;
- nota de fundamentare a secretarului comunei Ostra înregistrată la nr.1599
din data de 30.04.2015 ;
- Adresa nr.4418 din 28.04.2015 a Instituției Prefectului Suceava privind
numărul maxim de posturi pentru anul 2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.1713
din 07.05.2015 ;
- H.C.L. nr.45 din data de 26.07.2013 privind aprobarea Structurii
organizatorice şi al Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
comunei Ostra ,judeţul Suceava ;
În conformitate cu :
- prevederile art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul comun al Ministerului dezvoltării regionale și Administrației publice
și al Ministerului Finanțelor publice nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului
de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. a) , alin.(3) lit.b) , 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 Organigrama , Statul de funcții și numărul de personal pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , județul Suceava pentru anul 2015 ,
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire de către primarul comunei
Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra , județul Suceava .

Initiator al proiectului de hotarare,
v i z a t:
Primar
–
Secretar comună ,

A
Oros

Bogdan Smărăndeanu
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Ioan.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei , Statului de funcții și a numărului de personal
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra ,județul Suceava
pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, - dl. Oros Ioan înregistrată
la nr.1573 din 30.04.2015 ;
- nota de fundamentare a secretarului comunei Ostra înregistrată la nr.1599
din data de 30.04.2015 ;
- Adresa nr.4418 din 28.04.2015 a Instituției Prefectului Suceava privind
numărul maxim de posturi pentru anul 2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.1713
din 07.05.2015 ;
- H.C.L. nr.45 din data de 26.07.2013 privind aprobarea Structurii
organizatorice şi al Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
comunei Ostra ,judeţul Suceava ;
În conformitate cu :
- prevederile art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul comun al Ministerului dezvoltării regionale și Administrației publice
și al Ministerului Finanțelor publice nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului
de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. a) , alin.(3) lit.b) , 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 ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă Organigrama , Statul de funcții și numărul de personal pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , județul Suceava pentru anul 2015 ,
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire de către primarul comunei
Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra , județul Suceava .
Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună,

de

şedinţă,
Secretar

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 07.05.2015
Nr. 29

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
60

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E Nr.2399 din 22.05.2015
privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Ostra a unei sume de bani
necesară pentru întreținerea și realizarea unui obiectiv de investiție de interes local
Consiliul local al comunei Ostra Suceava, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan primarului comunei Ostra înregistrată la
nr.2399 din 22.05.2015 ;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.2387 din 22.05. 2015 ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ostra înregistrat la nr.
2067 din 27.05.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.10 , art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct. 1 ,11 și
14 ) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea alocării din bugetul local al
comunei Ostra a sumelor de bani necesară pentru întreținerea și realizarea unui obiectiv
de investiție de interes local , evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aviza
t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar – Oros Ioan
Bogdan

Secretar
Smărăndeanu

61

Anexa la HCL nr.31 din 27.05.2015

Nr. Denumirea
Obiectivului
de Valoarea
Durată execuție Sursa de finanțare
Investiție
lei
– zile
1
Executarea unei rigole betonate
17.195,18 30
Buget local
- sistem de evacuare a apelor
pluviale în zona DC –drumul
școlii comuna
Ostra ,județul
Suceava
TOTAL
17.195,18
-

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar
–
Smărăndeanu Bogdan

Secretar
Oros
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Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Ostra a unei sume de bani
necesară pentru întreținerea și realizarea unui obiectiv de investiție de interes local
Consiliul local al comunei Ostra Suceava, judeţul Suceava ;
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Având în vedere :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan primarului comunei Ostra înregistrată la
nr.2399 din 22.05.2015 ;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.2387 din 22.05. 2015 ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ostra înregistrat la nr.
2067 din 27.05.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.10 , art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct. 1 ,11 și
14 ) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea alocării din bugetul local al
comunei Ostra a sumelor de bani necesare pentru întreținerea și realizarea unui obiectiv
de investiție de interes local , evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună,

de

şedinţă,
Secretar

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 27.05.2015
Nr. 31
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Anexa la HCL nr.31 din 27.05.2015

Nr. Denumirea
Obiectivului
de Valoarea
Durată execuție Sursa de finanțare
Investiție
lei
– zile
1
Executarea unei rigole betonate
17.195,18 30
Buget local
- sistem de evacuare a apelor
pluviale în zona DC –drumul
școlii comuna
Ostra ,județul
Suceava
TOTAL
17.195,18
-

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara
comună,

Secretar

Smărăndeanu Bogdan

65

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2402 / 22.04.2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Mai
2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava înregistrată la nr. 2402 din 22.05.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 684 din
22.05.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 2403
din 22.05.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr. 2064 din 27.05.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
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- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările
şi completările ulterioare ;
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1,
lit.b) din acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOT ĂRĂŞTE:
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 Mai 2015 , conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către
Primăria Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare,
după depunerea în contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de
activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul
comunei Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată
instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ
teritoriale Ostra .

Initiator al proiectului de hotarare,

Aviz

at :
Primar - Oros Ioan.

Secretar

comună ,
Bogdan
Smărăndeanu.
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A
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Mai
2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava înregistrată la nr.2402 din 22.05.2015 ;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr. 684 din
22.05.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 2403
din 22.04.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr. 2064 din 27.05 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările
şi completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b)
din acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOT ĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de
transport în comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur
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pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Ostra, care nu dispun de
locuinţă în comuna Ostra, pentru luna Mai 2015 , conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către
Primăria Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare,
după depunerea în contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de
activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul
comunei Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată
instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ
teritoriale Ostra .
Preşedinte
Contrasemnează:
Ailenei
Secretar comună,

de
Diana

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 27.05.2015
Nr. 32

ROMANIA
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şedinţă,
Lăcrămioara

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2157 din 04/06/2015
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei suprafețe de teren de 840
mp. situată în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al
comunei Ostra , judeţul Suceava precum și a documentației de atribuire
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul
comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată la nr. 2157 din 04.06.2015 ;
- raportul compartimentului de urbanism-cadastru, înregistrat la nr.2158
din 04.06.2015 ;
- 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. 2191 din 08.06.2015 ;
In conformitate cu prevederile :
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
al acesteia , cu modificările și completările ulterioare ;
- art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) , alin.(5) lit. b) , art.121 alin.(1) și
(2) , art. 123 , alin.(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
art.553 alin.(1) și (4) , Titlul II – Proprietatea privată din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil ,republicată cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1), alin. (3), alin. (6), art. 49 alin. (1), alin. (2) şi
art. 115 alin.(1) alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 840 mp.
teren, proprietatea privată a comunei Ostra , situată intravilanul comunei Ostra ,
teren identic cu numărul cadastral 30413 din Cartea Funciarǎ nr. 30413 a
comunei cadastrale Ostra .
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Art.2. 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 7.416 lei .

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire în vederea vânzării prin
licitaţie publică a suprafeţei de 840 mp. teren, proprietatea privată a comunei
Ostra , situată intravilanul comunei Ostra , teren identic cu numărul cadastral
30413 din Cartea Funciarǎ nr. 30413 a comunei cadastrale Ostra conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei,
în următoarea componenţă:
1. Robaniuc Viorica - viceprimar – președinte ;
2. Gherman Daniela Narcisa – consilier principal – secretar ;
3. Socol Constantin – consilier principal – membru ;
4. Piticaru Cornel – consilier juridic principal - membru ;
5. Răcilă Doralin Costică - membru ;
Art.5. Se numește comisia pentru soluționarea contestațiilor licitației în
următoarea componență :
1.Smărăndeanu Bogdan -secretar comună președinte ;
2.Gheață Georgel – inspector superior – secretar ;
3. Masichevici Niculai – consilier superior – membru ;
4. Răcilă Anca – inspector principal – membru ;
5. Socoliuc Lutiana – referent superior – membru ;
Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei Ostra să ia toate măsurile
legale şi necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de vânzare şi pentru
semnarea contractului .
Art.7. Prezenta hotărâre 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 ;
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A v i z a t,
Secretar comună,
Smărăndeanu

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – OROS IOAN
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
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HOT ĂRÂRE
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei suprafețe de teren de
840 mp. situată în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al
comunei Ostra , judeţul Suceava precum și a documentației de atribuire

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan – primarul
comunei Ostra, judeţul Suceava înregistrată la nr. 2157 din 04.06.2015 ;
- raportul compartimentului de urbanism-cadastru, înregistrat la nr.2158
din 04.06.2015 ;
- 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. 2191 din 08.06.2015 ;
In conformitate cu prevederile :
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
al acesteia , cu modificările și completările ulterioare ;
- art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) , alin.(5) lit. b) , art.121 alin.(1) și
(2) , art. 123 , alin.(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.553 alin.(1) și (4) , Titlul II – Proprietatea privată din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil ,republicată cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1), alin. (3), alin. (6), art. 49 alin. (1), alin. (2) şi
art. 115 alin.(1) alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 840 mp.
teren, proprietatea privată a comunei Ostra , situată intravilanul comunei Ostra ,
teren identic cu numărul cadastral 30413 din Cartea Funciarǎ nr. 30413 a
comunei cadastrale Ostra .
Art.2. 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 7.416 lei .
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Art.3. Se aprobă documentația de atribuire în vederea vânzării prin
licitaţie publică a suprafeţei de 840 mp. teren, proprietatea privată a comunei
Ostra , situată intravilanul comunei Ostra , teren identic cu numărul cadastral
30413 din Cartea Funciarǎ nr. 30413 a comunei cadastrale Ostra conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei,
în următoarea componenţă:
1. Robaniuc Viorica - viceprimar – președinte ;
2.Gherman Daniela Narcisa – consilier principal – secretar ;
3. Socol Constantin – consilier principal – membru ;
4. Piticaru Cornel – consilier juridic principal - membru ;
5. Răcilă Doralin Costică - membru ;
Art.5. Se numește comisia pentru soluționarea contestațiilor licitației în
următoarea componență :
1.Smărăndeanu Bogdan -secretar comună președinte ;
2.Gheață Georgel – inspector superior – secretar ;
3. Masichevici Niculai – consilier superior – membru ;
4. Răcilă Anca – inspector principal – membru ;
5. Socoliuc Lutiana – referent superior – membru ;
Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei Ostra să ia toate măsurile
legale şi necesare ,în vederea îndeplinirii procedurilor de vânzare şi pentru
semnarea contractului .
Art.7. Prezenta hotărâre 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 ;

de

Preşedinte
Contrasemnează:
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şedinţă,

Ailenei
Secretar comună,

Diana

Lăcrămioara

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 08.06.2015
Nr. 35

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA POJORÎTA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA Nr. 81
din 26.09.2013
privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 6312 mp teren, identică cu
numărul cadastral 31066 din Cartea Funciară nr. 31066, proprietatea privată a
comunei Pojorîta, situată pe strada Putna fn., din comuna Pojorîta
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Consiliul Local al comunei Pojorîta, judeţul Suceava, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26 septembrie 2013;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Ioan Bogdan Codreanu –
primarul comunei înregistrată la nr. 6165 din 20.09.2013;
- raportul Compartimentului de specialitate, întocmit de domnul Cârloanţă
Cristian Mihai – şef birou financiar contabil, înregistrat la nr. 6166 din 20.09.2013;
- raportul Compartimentului de specialitate, întocmit de domnul ing.
Lehaci Silviu – consilier superior în cadrul Compartimentului Urbanism, cadastru,
mediu, înregistrat la nr. 6167 din 20.09.2013;
- avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism;
- avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 10, art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), art. 45 alin. 1, alin. 3, alin. 6,
art. 49 alin. 1, alin. 2 şi art. 123 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ã R Ã Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publicã a suprafeţei de 6312 mp
teren, proprietatea privată a comunei Pojorîta, situată pe strada Putna fn., din
comuna Pojorîta, teren identic cu numărul cadastral 31066 din Cartea Funciarǎ nr.
31066 a comunei cadastrale Pojorîta.
Art. 2. (1) Preţul vânzării este de 82.671 lei, conform raportului de
evaluare însuşit de Consiliul Local, prezentat la anexa 1.
Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice şi instrucţiunile
pentru ofertanţi, conform anexei nr. 2.
Art. 4. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, în
următoarea componenţă:
- Matei Anca Gabriela, consilier juridic
preşedinte;
- Cârloanţă Mihai Cristian, şef Birou financiar contabil
- membru;
- Burduhos Georgeta, consilier Compartimentul asisitenţă socială
- membru;
- Hutopilă Valentin, consilier Compartimentul financiar contabil
membru;;
- Lehaci Silviu Dumitru, consilier Compartimentul urbanism
- secretar.
Art. 5. Se numesc membrii supleanţi pentru comisia de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei :
- Ursachi Nicoleta, consilier Biroul financiar contabil
- membru:
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- Cârloanţă Sorin, consilier superior Biroul financiar contabil
- membru;
Art. 6. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, în
următoarea componenţă:
- Lehaci Elena Smaranda, secretarul comunei
- preşedinte:
- Iordan Petrică, consilier Compartimentul agricol
- membru;
- Străjeriu Viorel, referent urbanism
- secretar.
Art. 7. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 8. Primarul comunei Pojorîta prin compartimentul urbanism,
cadastru, mediu şi biroul financiar contabil din Primăria comunei Pojorîta, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
Contrasemnează:
Nicoleta Strajer
COMUNEI,

DE

ŞEDINŢĂ,
SECRETARUL
Elena

LEHACI

77

Smaranda

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1625/04.06.2015
privind aprobarea încheierii contractului ,,Prestări Servicii de cartare a
pășunilor ” aparţinând U.A.T Ostra 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 înregistrată la nr. 1625 din 04.06.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr.2164 din 04.06.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de
dezvoltare economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public
şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi
turism înregistrat la nr. 2192 din 08.06.2015 ;
- oferta de servicii a SC Begreen Ecoprest SRL înregistrată la
nr.1625/30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.6 din O.U.G nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 , cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.19 din 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. 10, 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,
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HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea contractului ,,Prestări Servicii de
Cartare a Pășunilor ”aparţinând U.A.T. comuna Ostra ”, judeţul Suceava, în
vederea întocmirii proiectului de Amenajament Pastoral , 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,
comună,
Primar – Oros Ioan
Bogdan

Secretar
Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului ,,Prestări Servicii de cartare a
pășunilor ” aparţinând U.A.T Ostra comuna Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
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Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul
comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrată la nr. 1625 din 04.06.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr.2164 din 04.06.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de
dezvoltare economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public
şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi
turism înregistrat la nr. 2192 din 08.06.2015 ;
- oferta de servicii a SC Begreen Ecoprest SRL înregistrată la
nr.1625/30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.6 din O.U.G nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 , cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.19 din 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. 10, 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 ,,Prestări Servicii de
Cartare a Pășunilor ”aparţinând U.A.T. comuna Ostra ”, judeţul Suceava, în
vederea întocmirii proiectului de Amenajament Pastoral , 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
Contrasemnează:
Ailenei
Secretar comună,

de
Diana

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 08.06.2015
Nr. 36
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şedinţă,
Lăcrămioara

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2489 / 26.06.2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Iunie
2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava, înregistrată la nr. 2489 din 26.06.2015;
referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr.794 din
24.06.2015;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 2490
din 26.06.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr. 2953 din 30.07.2015;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare ;
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1,
lit.b) din acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOT ĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de
transport în comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur
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pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Ostra, care nu dispun de
locuinţă în comuna Ostra, pentru luna Iunie 2015 , conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către
Primăria Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare,
după depunerea în contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de
activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul
comunei Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată
instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ
teritoriale Ostra .

Initiator al proiectului de hotarare,

Aviz

at :
Primar - Oros Ioan.

Secretar

comună ,
Bogdan
Smărăndeanu.

ROMANI
A
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
navetiste de la Şcoala Gimnazială Ostra, judeţul Suceava pentru luna Iunie
2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava înregistrată la nr.2489 din 26.06.2015 ;
referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra, nr.794 din
24.06.2015 ;
- raportul Biroului Buget Contabilitate Finanțe înregistrat la nr. 2490
din 26.06.2015 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr. 2953 din 30.07.2015;
În conformitate cu prevederile :
- art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare
- art.1 și 2 din Instrucțiunile nr.2/2011 emise de Ministerul Educației
,Cercetării Tineretului și Sportului ;
În temeiul, art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1, lit.b)
din acelaşi aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOT ĂRĂŞTE:
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 2015 , conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către
Primăria Ostra se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare,
după depunerea în contabilitatea unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de
activitate a documentelor justificative, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de
conducerea unităţii de învăţământ.
Art.3 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul
comunei Ostra prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată
instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ
teritoriale Ostra .

de

Preşedinte
Contrasemnează:
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şedinţă,

Iacob Petru
comună,

Secretar

Smărăndeanu Bogdan
Ostra la 30.07.2015
Nr.43

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1625/04.06.2015
privind aprobarea încheierii contractului ,,Prestări Servicii de cartare a
pășunilor ” aparţinând U.A.T Ostra 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 înregistrată la nr. 1625 din 04.06.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr.2164 din 04.06.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de
dezvoltare economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public
şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi
turism înregistrat la nr. 2192 din 08.06.2015 ;
- oferta de servicii a SC Begreen Ecoprest SRL înregistrată la
nr.1625/30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
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- art.6 din O.U.G nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 , cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.19 din 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. 10, 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 ,,Prestări Servicii de
Cartare a Pășunilor ”aparţinând U.A.T. comuna Ostra ”, judeţul Suceava, în
vederea întocmirii proiectului de Amenajament Pastoral , 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,
comună,
Primar – Oros Ioan
Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
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Secretar
Smărăndeanu

CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului ,,Prestări Servicii de cartare a
pășunilor ” aparţinând U.A.T Ostra 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 înregistrată la nr. 1625 din 04.06.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr.2164 din 04.06.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de
dezvoltare economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public
şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi
turism înregistrat la nr. 2192 din 08.06.2015 ;
- oferta de servicii a SC Begreen Ecoprest SRL înregistrată la
nr.1625/30.04.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.6 din O.U.G nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 , cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.19 din 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. 10, 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 ,,Prestări Servicii de
Cartare a Pășunilor ”aparţinând U.A.T. comuna Ostra ”, judeţul Suceava, în
vederea întocmirii proiectului de Amenajament Pastoral , 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
Contrasemnează:
Ailenei

de
Diana
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şedinţă,
Lăcrămioara

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 08.06.2015
Nr. 36

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR.2865/24.07.2015.
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în preambulul H.C.L. Ostra
nr.23 din 16.04.2015 ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan, primarul
comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrată la nr. 2865 din 24.07.2015 ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate, înregistrat la nr. 2866 din 24.07.2015;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr.2952 din 30.07.2015;
- adresa nr.6753 din 30.06.2015 a Institutiei Prefectului – Judetul
Suceava, prin care se solicita reanalizarea in prima sedinta de lucru, a H.C.L.
nr.23/16.04.2015;
În conformitate cu prevederile :
- art 30 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.59 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor administrative ;
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În temeiul art. 36 alin. (1) coroborat cu alin.(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 îndreptarea erorii materiale strecurate în preambulul
HCL Ostra nr.23 din 16.04.2015 după cum urmează :
,, expunere de motive a primarului în loc de referat de aprobare al
primarului cum a fost indicat în mod eronat ,,
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Ostra nr.23 din 16.04.2015 rămân
neschimbate .
Art. 3. Prezenta hotărâre 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 ;

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

ROMANIA
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Secretar
Smărăndeanu

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în preambulul H.C.L.
Ostra nr.23 din 16.04.2015

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan, primarul
comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrată la nr. 2865 din 24.07.2015 ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate, inregistrat la nr. 2866 din 24.07.2015;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate al
Consiliului Local Ostra înregistrat la nr.2952 din 30.07.2015;
- adresa nr.6753 din 30.06.2015 a Institutiei Prefectului – Judetul
Suceava, prin care se solicita reanalizarea in prima sedinta de lucru, a H.C.L.
nr.23/16.04.2015;
În conformitate cu prevederile :
- art 30 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.59 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor administrative ;
În temeiul art. 36 alin. (1) coroborat cu alin.(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 îndreptarea erorii materiale strecurate în preambulul
HCL Ostra nr.23 din 16.04.2015 după cum urmează :
,, expunere de motive a primarului în loc de referat de aprobare al
primarului cum a fost indicat în mod eronat “
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Ostra nr.23 din 16.04.2015 rămân
neschimbate
Art. 3. Prezenta hotărâre 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 în termenele prevăzute de lege .
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de

Preşedinte
Contrasemnează:
Iacob Petru.
comună,

şedinţă,
Secretar

Smărăndeanu Bogdan

Ostra la 30.07.2015
Nr.44

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2940/29.07.2015
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile
aparținând U.A.T Ostra ,județul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava înregistrată la nr. 2940 din 29.07.2015 ;
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru și Amenajarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.2943 din
29.07.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură ,
gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3289 din 28.08.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, respectiv pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
din cadrul consiliului local înregistrat la nr.3288 din 28.08.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6, art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
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exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, republicată cu modificările și
completările ulterioare ;
- Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr.
541/2009,
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia
de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor modificat prin ordinul M.A.D.R nr.571/2015 ;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil ;
În temeiul :
art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a) şi cele ale alin. (6) lit.
a) punctul 18, combinate cu cele ale art. 123, alin. (1) și art. 124 şi art. 115 alin. (3) şi alin.(5) –
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile aparținând U.A.T
Ostra ,județul Suceava prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta.
(2) Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin
care se gestionează pajiștile aparținând U.A.T Ostra ,județul Suceava și este valabil pe o
perioadă de 10 ani.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ostra , prefectului
judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra ,
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: wwww.primăriacomuneiostra.ro .

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

al

proiectului
–

de
Oros

hotărâre,
Ioan

ROMANI
A
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COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HO T Ă R Â R E
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile
aparținând U.A.T Ostra , județul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava înregistrată la nr. 2940 din 29.07.2015 ;
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru și Amenajarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.2943 din
29.07.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură ,
gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 3289 din 28.08.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, respectiv pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
din cadrul consiliului local înregistrat la nr.3288 din 28.08.2015 ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6, art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 republicată cu modificările și
completările ulterioare ;
- Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr.
541/2009,
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia
de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor modificat prin ordinul M.A.D.R nr.571/2015 ;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil ;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a) şi cele ale
alin. (6) lit. a) punctul 18, combinate cu cele ale art. 123, alin. (1) și art. 124 şi art. 115 alin. (3)
şi alin.(5) – alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile aparținând U.A.T Ostra
,județul Suceava prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta.
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(2) Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care
se gestionează pajiștile aparținând U.A.T Ostra ,județul Suceava și este valabil pe o perioadă de
10 ani.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ostra , prefectului
judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra ,
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: wwww.primăriacomuneiostra.ro .
Preşedinte
de
şedinţă,
Contrasemnează:
Iacob
Petru.
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan
Ostra la 28.08.2015
Nr.48

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3203/21.08.2015
privind aprobarea unor contracte de lucrări 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 înregistrată la nr. 3203 din 21.08.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 3204 din 21.08.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de
dezvoltare economico - socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public
şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi
turism înregistrat la nr. 3292 din 28.08.2015 ;
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- Raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, respectiv pentru
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul consiliului local înregistrat la nr.3291
din 28.08.2015 ;
- notele justificative nr.3071 și 3072 din 10.08.2015 privind procedura de
achiziție de lucrări întocmită de d-na Gherman Daniela , consilier principal în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ;
În conformitate cu prevederile :
- H.C.L nr. 55/24.11.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei Ostra pentru perioada 2014 – 2020 ;
- H.C.L. nr.46/05.08.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
- Anexa nr.64 la Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 25 din
26.08.1999 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Ostra, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 36 alin.(1) , alin.(2) lit. a) ,b) și c) alin.(4) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.11
și 13 , din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 48 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,
republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art.19 din 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 ;
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
În temeiul :
- art. 10, 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 :
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Art.1. (1) Se aprobă Contractul de lucrări nr.3208/21.08.2015 privind
,,Modernizare stradă cartier blocuri ,în sat Ostra ,comuna Ostra , județul
Suceava ”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.
(2) Se aprobă Contractul de lucrări nr. 3209 /21.08.2015
privind ,,Reabilitare trotuare cartier blocuri comuna Ostra , județul Suceava ”,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Sumele de bani necesare pentru realizarea obiectivelor de
investiție evidențiate la art.1 sunt prevăzute în bugetul local al comunei Ostra
respectiv Capitolele bugetare - 70.02.50- alte servicii în domeniile locuințelor
,serviciilor și dezvoltării comunale (trotuare ) și 84.02.03.03.- străzi .
Art.3. Prezenta hotărâre 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 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 .

Aviza
t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
comună,
Primar – Oros Ioan
Bogdan
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Secretar
Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂRE
privind aprobarea unor contracte de lucrări 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 înregistrată la nr. 3203 din 21.08.2015 ;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 3204 din 21.08.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de
dezvoltare economico - socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public
şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi
turism înregistrat la nr. 3292 din 28.08.2015 ;
- Raportul Comisiei de specialitate , a consiliului local, respectiv pentru
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul consiliului local înregistrat la nr.3291
din 28.08.2015 ;
- notele justificative nr.3071 și 3072 din 10.08.2015 privind procedura de
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achiziție de lucrări întocmită de d-na Gherman Daniela , consilier principal în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra ;
În conformitate cu prevederile :
- H.C.L nr. 55/24.11.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei Ostra pentru perioada 2014 – 2020 ;
- H.C.L. nr.46/05.08.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2015 ;
- Anexa nr.64 la Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 25 din
26.08.1999 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Ostra, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 36 alin.(1) , alin.(2) lit. a) ,b) și c) alin.(4) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.11
și 13 , din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 48 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,
republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art.19 din 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 ;
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ;
În temeiul :
- art. 10, 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. (1) Se aprobă Contractul de lucrări nr.3208/21.08.2015 privind
,,Modernizare stradă cartier blocuri ,în sat Ostra ,comuna Ostra , județul
Suceava ”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.
(2) Se aprobă Contractul de lucrări nr. 3209 /21.08.2015
privind ,,Reabilitare trotuare cartier blocuri comuna Ostra , județul Suceava ”,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
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Art.2. Sumele de bani necesare pentru realizarea obiectivelor de
investiție evidențiate la art.1 sunt prevăzute în bugetul local al comunei Ostra
respectiv Capitolele bugetare - 70.02.50- alte servicii în domeniile locuințelor
,serviciilor și dezvoltării comunale (trotuare ) și 84.02.03.03.- străzi .
Art.3. Prezenta hotărâre 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 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 .

de

Preşedinte
Contrasemnează:
Iacob Petru
comună,

şedinţă,
Secretar
Smărăndeanu

Bogdan

Ostra la 28.08.2015
Nr. 50

Nr.48
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3203/21.08.2015
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ostra și al
primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 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 înregistrată la nr. 3203 din 21.08.2015 ;
- raportul compartimentului educație și cultură din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.
3204 din 21.08.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr.1354 din 10.04.2015 ;
- adresa nr. 1092 /11.09.2015 a Școlii Gimnaziale Ostra ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
;
- art.5 alin.(2) lit.a) , art.7 alin.(1) lit.b) din O.M.E.N. nr.4619 /2014
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Ostra în
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ostra , pentru anul școlar
2015/2016 după cum urmează :
- Nastiuc Maria Cristina - consilier Consiliul Local Ostra ;
- Coperza Viorica - consilier Consiliul Local Ostra ;
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(2) Se desemnează reprezentantul primarului comunei Ostra în
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ostra , pentru anul școlar
2015/2016 după cum urmează :
- Robaniuc Viorica – viceprimarul comunei Ostra ;
Art.2. Prezenta hotărâre 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 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 .

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

Secretar
Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOT ĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ostra și al
primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 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 înregistrată la nr. 3635 din 24.09.2015 ;
- raportul compartimentului educație și cultură din cadrul aparatului de
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specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 3479 din
24.09.2015 ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie
copii, înregistrat sub nr. 3745 din 30.09.2015 ;
- adresa nr. 1092 /11.09.2015 a Școlii Gimnaziale Ostra ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.5 alin.(2) lit.a) , art.7 alin.(1) lit.b) din O.M.E.N. nr.4619 /2014 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Ostra în Consiliul
de administrație al Școlii Gimnaziale Ostra , pentru anul școlar 2015/2016 după cum
urmează :
- Nastiuc Maria Cristina - consilier Consiliul Local Ostra ;
- Coperza Viorica - consilier Consiliul Local Ostra ;
(2) Se desemnează reprezentantul primarului comunei Ostra în
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ostra , pentru anul școlar 2015/2016
după cum urmează :
- Robaniuc Viorica – viceprimarul comunei Ostra ;
Art.2. Prezenta hotărâre 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
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 .

şedinţă,

Preşedinte
Contrasemnează:
Iacob
Secretar comună,

Petru

Smărăndeanu Bogdan
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Ostra la 18.09.2015
Nr. 53
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