ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului de Lucrări de
Regenerare a Pădurilor pentru anul 2013 , aparţinând Primăriei
comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba ,
judeţul Suceava
Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 27.02.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării şi valorificării în condiţiile
legii , a cantităţii de 124 mc. lemn de esenţă brad , din pădurea proprietate privată
a comunei Ostra situaţă în localitatea Cîrlibaba , judeţul Suceava , şi modificarea
HCL nr. 22/2010

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 27.02.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2013 , aferent Contractului de Administrare a Pădurilor
încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic Cîrlibaba , judeţul
Suceava
Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 27.02.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local pentru
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2013 al Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă Ostra, judeţul Suceava.

Comisia 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 , a
analizat în şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către
d-l. Oros Ioan

– primarul comunei , raportul compartimentului de

specialitate , pentru proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa
extraordinară Consiliului Local din data de 27.02.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
privind proiectul de hotarire de aderare a
comunei Ostra la Asociaţia Comunelor din România

Comisia de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului având în vedere proiectul de hotărâre
iniţiat de d-nul

Oros

Ioan

– primarul

comunei

Ostra , raportul

compartimentului de specialitate , a analizat în şedinţa pe comisiei proiectul
de hotărâre susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 28.02.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Coperza Viorica
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
privind proiectul de hotarire de aderare a
comunei Ostra la Asociaţia Comunelor din România

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară
a Consiliului Local din data de 28.02.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
privind aprobarea aderării comunei Ostra , judeţul Suceava la
Asociaţia Localităţilor cu Utilităţi Nucleare din România precum şi Actul
Constitutiv şi Statutul acesteia

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară
Consiliului Local din data de 28.02.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

a

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice navetiste , de la Şcoala Gimanzială
Ostra , judeţul Suceava pentru luna Februarie

2013

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv
pentru

programe

de

dezvoltare

economico-socială,

buget,

finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în
şedinţa pe comisie , expunerea de motive a

d-lui. Oros Ioan – primarul

comunei , referatul d-lui director al Şcolii Gimnaziale Ostra , pentru proiectul
de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 28.02.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice navetiste , de la Şcoala Gimanzială
Ostra , judeţul Suceava pentru luna Februarie 2013

Comisia de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului având în vedere proiectul de hotărâre
iniţiat de grupul de consilieri din aceiaşi comisie , a analizat în şedinţa pe
comisiei proiectul de hotărâre susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 28.02.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Coperza Viorica

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate culturală
, propus a se realiza în trimestrul - I - 2013, în cadrul aşezămintelor culturale
din comuna Ostra, judeţul Suceava.
Comisia de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului având în vedere proiectul de hotărâre
iniţiat de grupul de consilieri din aceiaşi comisie , a analizat în şedinţa pe
comisiei proiectul de hotărâre susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 28.02.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Coperza Viorica

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
privind aprobarea

preluării de către Primăria comunei Ostra , a Contractului

de furnizare a energiei electrice încheiat între SC E-ON SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra judeţul
Suceava

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa
extraordinară a Consiliului Local din data de 22.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
privind aprobarea

preluării de către Primăria comunei Ostra , a

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

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 22.04.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale pentru
elaborarea Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor
proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 22.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale pentru
elaborarea Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor
proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava

Comisia de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului
expunerea de motive

, a analizat

în şedinţa pe comisie

prezentată de către d-l. Oros Ioan

– primarul

comunei , raportul compartimentului de specialitate , pentru proiectul de
hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 28.02.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Coperza Viorica

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului nr.
4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire documentaţie cadastrală şi
întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra , judeţul
Suceava ”

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 22.04.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului nr. 4013
din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire documentaţie cadastrală şi
întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra , judeţul
Suceava ”
Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 22.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind

aprobarea bugetului de venituri şi

cheltuieli al comunei Ostra pentruanul 2013 şi estimările aferente anilor
2014 , 2015 şi 2016

Comisia de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului
expunerea de motive

, a analizat

în şedinţa pe comisie

prezentată de către d-l. Oros Ioan

– primarul

comunei , raportul compartimentului de specialitate , pentru proiectul de
hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 26.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Coperza Viorica

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind

aprobarea nivelului maximal al

cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2013 pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Ostra cât şi pentru celelalte instituţii
din subordine
Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 22.03.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind

aprobarea bugetului de venituri şi

cheltuieli al comunei Ostra pentruanul 2013 şi estimările aferente anilor
2014 , 2015 şi 2016

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 26.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind

aprobarea execuţiei bugetare

pentru trimestrul -I- , anul 2013
Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , raportul d-lui. Oros Ioan

– primarul comunei , raportul

compartimentului de specialitate pentru proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 05.04.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul
Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2013

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie raportul d-lui. Oros Călin Marcel –administrator al al SC
Utilităţi Comunale Ostra

S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra

,înregistrat sub nr.28 din 05.04.2013

, pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 05.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul
Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2013

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local,

respectiv

pentru

programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , raportul d-lui. Oros Călin Marcel –administrator al al SC Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra ,înregistrat
sub nr.28 din 05.04.2013 , pentru proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 05.04.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
Contract de prestări servicii , cu SC Mondeco SRL – Suceava , în
vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale provenite
din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 05.04.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
Contract de prestări servicii , cu SC Mondeco SRL – Suceava , în
vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale provenite
din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 05.04.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice navetiste , de la Şcoala Gimanzială
Ostra , judeţul Suceava pentru luna Martie 2013
Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv
pentru

programe

de

dezvoltare

economico-socială,

buget,

finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în
şedinţa pe comisie , expunerea de motive a

d-lui. Oros Ioan – primarul

comunei , referatul d-lui director al Şcolii Gimnaziale Ostra , pentru proiectul
de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară
Consiliului Local din data de 27.03.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

a

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice navetiste , de la Şcoala Gimanzială
Ostra , judeţul Suceava pentru luna Martie 2013

Comisia de specialitate a consiliului local, respectiv pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului având în vedere proiectul de hotărâre
iniţiat de grupul de consilieri din aceiaşi comisie , a analizat în şedinţa pe
comisiei proiectul de hotărâre susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 27.03.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Coperza Viorica

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între primăria comunei Ostra şi

Primăria comunei Stulpicani ,

în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit public intern
Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, a analizat în şedinţa
pe comisie , expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei ,
raportul

compartimentului de specialitate

pentru proiectul de hotarare

susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară
Consiliului Local din data de 27.03.2013

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 1
Maxim Constantin

a

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între primăria comunei Ostra şi

Primăria comunei Stulpicani ,

în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit public intern

Comisia 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 , a analizat în
şedinţa pe comisie expunerea de motive prezentată de către d-l. Oros Ioan
– primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate

, pentru

proiectul de hotarare susmenţionat.
În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil
proiectul de hotărâre şi-l supune spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 27.03.2013 .

Preşedintele comisiei de specialitate
Dinu DORNEANU

