ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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

OROS IOAN – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 646
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10205 din data de 30.01.2013 emisă de Ocolul Silvic 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 data de
07.10.2002 ;
- prevederile Codului Silvic , Art. 10 :
[{*}] (1) Sunt obligatorii administrarea, precum şi asigurarea serviciilor silvice,
dupã caz, la toate pãdurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu
excepţia celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetãri şi Amenajãri
Silvice «Marin Drãcea»
Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului local al comunei
Ostra , în baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. „c”, alin. 6 lit. „a” pct. 9 ” din Legea
nr.215/2001, a administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
OROS IOAN

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
Comisia de specialitate

EXPUNERE DE MOTIVE
privind iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea
programului de activitate culturală, propus a se realiza în trim. -I2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comun Ostra, judeţul
Suceava.

Robaniuc Viorica – preşedintele comisiei de specialitate
a consiliului local ;
Având în vedere:
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.
3900 din 22.12.2011 prin care se propune iniţierea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Programului de activitate culturală, propus a se
realiza în trim.I-2012, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra,
judeţul Suceava, propun să se ia în discuţie în şedinţa pe comisie de
specialitate şi ulterior obţinerii avizului favorabil proiectul de hotărâre
privind aprobarea Programului de activitate culturală, propus a se realiza în
trim. -I- 2012, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul
Suceava , conform anexei .

Preşedintele comisiei de specialitate,
Robaniuc Viorica

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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

OROS IOAN – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
1020 din 07/03 / 2013 ;
- Adresa nr.10459 din data de 07.03.2013 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 data de
07.10.2002 ;
- H.C.L. nr. 22 din 25.06. 2010 privind aprobarea marcării cantităţii de 100
mc lemn de esenţă brad din pădurea proiprietate privată a comunei Ostra , dată în
administrarea ocolului Silvici Cărlibaba ,judeţul Suceava , în vederea construirii unui
adăpost pentru animale (saivan ) pe muntele numit Pleta aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra ;
Ţinând cont de faptul că Bugetul de venitui şi cheltuieli al primăriei Ostra
pentru anul 2013 nu a fost încă aprobat , la data de 31.12.2012 primăria
înregistrează datorii în sumă de 723.000 lei , iar costurile pentru construirea unui
saivan sunt mult mai mari faţă de cele estimate respectiv 300.000 lei , propun
valorificarea în condiţiile legii a cantităţii de 124 mc lemn esenţă brad constituită în
cele 3 partizi din Anexă iar sumele obţinute să se constituie venituri la bugetul local
.
Având în vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
OROS IOAN

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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

OROS IOAN – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 645
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10196 din data de 29.01.2013 emisă de Ocolul Silvic Cârlibaba
prin care se înaintează situaţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 ;
- 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 data de
07.10.2002 ;
Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului local al comunei
Ostra , în baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. „c”, alin. 6 lit. „a” pct. 9 ” din Legea
nr.215/2001, a administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
OROS IOAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului 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.

Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.318
din 20.02.2013
prin care se solicită iniţierea unui proiect 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.
- prevederile art. 24, lit. „d” din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului
României
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta aprobata cu modificari si completarii prin Legea nr.
15/2005 ;
- prevederile art. 25, lit. „b” din Legea Nr. 481/2004 privind protecţia
civilă , republicata cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere aceste aspecte propun spre dezbatere şi
aprobare Consiliului Local Ostra , 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.

P r i m a r,
Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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

Având în vedere :
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 116 din
25.02.2013 prin care solicită aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru un număr de 5 cadrea didactice navetiste , în sumă de
600 lei aferentă lunii Februarie 2013 ;
- prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- 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) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
Propun să se ia în discuţie în şedinţa pe comisie şi ulterior
obţinerii avizului favorabil a proiectului de hotărâre mai sus menţionat în
forma prezentată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

CONSILIUL LOCAL
Comisia de specialitate

EXPUNERE DE MOTIVE
privind iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea
programului de activitate culturală, propus a se realiza în trim. -I2013, în cadrul aşezămintelor culturale din comun Ostra, judeţul
Suceava

Coperza Viorica – preşedintele comisiei de specialitate a consiliului
local ;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 859 din
26.02.2013 prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea Programului de activitate culturală, propus a se realiza în trim.I2013 , în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul
Suceava, propun să se ia în discuţie în şedinţa pe comisie de specialitate şi
ulterior obţinerii avizului favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului de activitate culturală, propus a se realiza în trim. -I- 2013, în
cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava ,
conform Anexei .

Preşedintele comisiei de specialitate,
Coperza Viorica

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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

Având în vedere :
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 186 din
21.03.2013 prin care solicită aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru un număr de 5 cadrea didactice navetiste , în sumă de
640 lei aferentă lunii Martie 2013 ;
- prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- 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) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
Propun să se ia în discuţie în şedinţa pe comisie şi ulterior
obţinerii avizului favorabil a proiectului de hotărâre mai sus menţionat în
forma prezentată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale pentru
elaborarea Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor
proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava
Având în vedere :
- referatul d-lui Smărăndeanu Bogdan secretarul comunei Ostra ,
înregistrat la nr. 1209 din 18.03.2013 prin care solicită constituirea Comisiei
locale

pentru

elaborarea

Regulamentului

propriu

de

vânzare

a

apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava
Propun să se ia în discuţie în şedinţa pe comisii şi ulterior obţinerii
avizului favorabil a proiectului de hotărâre mai sus menţionat ca fiind legal şi
oportun .

P r i m a r,
Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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 ”
Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1236
din 19.03.2013 , prin care se propune iniţierea unui proiect de hotarare
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 ”
- 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. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Avand în vedere faptul că primăria comunei Ostra deţine pe
teritoriul localităţii Ostra un număr de 102 apartamente , pentru ca
acestea să poată fi vândute actualilor chiriaşi a fost necesară efectuarea
demersurilor în vederea întabulării şi înscrierii în CF .
Faţă de aceste aspecte propun luarea în discuţie în şedinţa pe
comisii şi opţinerea avizului favorabil pentru proiectul de hotărâre mai
sus menţionat în forma prezentată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului 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

OROS IOAN – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru şi Protecţia Mediului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava,
înregistrat cu nr. 1035 din 19.03.2013 ;
- adresa nr.2734 /BC din 21.02.2013 a Instituţiei Prefectului Suceava ;
- oferta comercială nr.2713 /08.03.2013 a SC Mondeco SRL Suceava ;
- prevederile : art.9 alin(2) şi (3) din O.G. nr.47/2005 privind reglementãri de
neutralizare a deşeurilor de origine animalã , cu modificările şi completările ulterioare :
Art.9. - 2) Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale
provenite din gospodãriile crescãtorilor individuali de animale sau a celor gãsite moarte
pe teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica
proprietarul.
[{*}] (3) Consiliile locale au obligaţia de a-şi asigura contractual serviciile unei
unitãţi de ecarisare autorizate conform legislaţiei în vigoare. (alineat modificat prin art.
unic pct. 2 din Legea nr. 73/2006, în vigoare de la 1 aprilie 2006)
Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului local al comunei
Ostra , în baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. c) şi d) , alin. 6 lit. „a” pct. 9 ” din Legea
nr.215/2001, a administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de
hotărâre în forma anteredactată ca fiind legal şi oportun .

P r i m a r,
OROS IOAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
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

OROS IOAN – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- luând în considerare prevederile Cartei europene a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea
nr. 199/ 1997,
- ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor
publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi
publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de
persoană juridică de drept public, respectiv, de instituție publică locală,
- apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea
serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi
funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
În vederea respectării prevederilor Legii nr.672/2002 privind
auditul

public intern , cu modificările şi completările ulterioare propun

aprobarea încheierii
Stulpicani

unui Acord de

Cooperare cu primăria comunei

pentru o perioadă de 3 luni de zile , în conformitate cu

prevederile HG nr.1183 /2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul
de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern .

Primar ,
Oros Ioan

