ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local aferent anilor 2010 -2011
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 94 din
11.01.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anilor 2010-2011 în
sumă de 21.281 lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital la cap.65020302-învătământ primar
la secţiunea de dezvoltare al bugetului local aferent anului 2012 .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 31.01.2012
Nr. 4

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local aferent anilor 2010 -2011
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 94 din
11.01.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anilor 2010-2011 în
sumă de 21.281 lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital la cap.65020302-învătământ primar
la secţiunea de dezvoltare al bugetului local aferent anului 2012 .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 94 din
11.01.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2012 ,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 94 din
11.01.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul 2012 ,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 31.01.2012
Nr. 3

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2012 ,
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , cât şi pentru celelalte instituţii
din subordine
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 94 din
11.01.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă suma de 1.469.000 , reprezentând nivelul maxim al cheltuielilor de
personal aferent anului bugetar 2012 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra ,
cât şi pentru celelalte instituţii din subordine .
.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 31.01.2012
Nr. 5

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2012 ,
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , cât şi pentru celelalte instituţii
din subordine
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 94 din
11.01.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă suma de 1.469.000 , reprezentând nivelul maxim al cheltuielilor de
personal aferent anului bugetar 2012 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra ,
cât şi pentru celelalte instituţii din subordine .
.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul IV 2011

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 33 din
25/01 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 286/2010 privind
bugetul de stat pe anul 2011 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul IV ,2011 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul IV 2011

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 33 din
25/01 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 286/2010 privind
bugetul de stat pe anul 2011 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul IV ,2011 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.01.2012
Nr. 1

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor trupuri de păşune aparţinând
domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava

-

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul

comunei Ostra, judeţul Suceava;
referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice ,înregistrat la
nr. 125 din 16.01. 2012 ;
- rapoartul comisiiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.72/2002 a zootehniei , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată
prin Ordinul Ministerului Agriculturii , Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului
Administraţiei Publice nr. 226/235/2003 ;
- Legii nr.214/2011 pentru organizarea , administrarea şi exploatarea pajiştilor ;
- O.U.G. nr.54/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art.
123 , alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
-

HOTARASTE:
Art.1 . (1) Se aprobă Studiul de Oportunitate cu privire la concesionarea prin licitaţie
publică a unor trupuri de păşune aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava
, prezentat în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Viceprimarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, precum şi toate celelalte actiuni necesare pentru
iniţierea şi finalizarea procedurilor de licitaţie publică , care va fi comunicată persoanelor vizate
precum şi instituţiilor interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor trupuri de păşune aparţinând
domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava

-

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul
comunei Ostra, judeţul Suceava;

referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice ,înregistrat la
nr. 125 din 16.01. 2012 ;
- rapoartul comisiiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.72/2002 a zootehniei , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată
prin Ordinul Ministerului Agriculturii , Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului
Administraţiei Publice nr. 226/235/2003 ;
- Legii nr.214/2011 pentru organizarea , administrarea şi exploatarea pajiştilor ;
- O.U.G. nr.54/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art.
123 , alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
-

HOTARASTE:
Art.1 . (1) Se aprobă Studiul de Oportunitate cu privire la concesionarea prin licitaţie
publică a unor trupuri de păşune aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava
, prezentat în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Viceprimarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, precum şi toate celelalte actiuni necesare pentru
iniţierea şi finalizarea procedurilor de licitaţie publică , care va fi comunicată persoanelor vizate
precum şi instituţiilor interesate .
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează :
Ailenei Diana
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 31.1.2012
Nr. 5

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E –PROIECT
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificăriel şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Coperza Grigore;

expunerea de motive
- referatul nr. 238 din 18/ 01 2012 întocmit de viceprimarul comunei Ostra , dl. Moroşan
Gheorghe ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.57/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.2 art.45 ali.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat ,republicată cu modificările şi completările ulterioare , conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a
efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu
cuantumul ajutorului social .
(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiază familia sau persoana singură,cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată,raportat la durata medie lunară a timpului de muncă
(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Ostra şi
compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei comunei Ostra judeţul Suceava. .

Avizat :
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Grigore Coperza

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificăriel şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Coperza Grigore;
expunerea de motive

- referatul nr. 238 din 18/ 01 2012 întocmit de viceprimarul comunei Ostra , dl. Moroşan
Gheorghe ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.57/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. d) , alin.(6) lit.a) pct.2 art.45 ali.(1) şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat ,republicată cu modificările şi completările ulterioare , conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a
efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu
cuantumul ajutorului social .
(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiază familia sau persoana singură,cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată,raportat la durata medie lunară a timpului de muncă
(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Ostra şi
compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei comunei Ostra judeţul Suceava. .
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 31.01.2012
Nr. 6

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE
H O T A R A R E – PROIECT
privind aprobarea modificării denumirii unităţilor de învăţământ de stat de pe teritoriul
comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- Adresa nr. 22 din 12.01.2012 a Şcolii cu cl. I-VIII Ostra ;
- Adresa nr.1362 din 21.02.2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava ;
- expunerea de motive prezentată de d-nul consilier Iancu Viorel – director al Şcolii cu clasele
I-VIII Ostra , judeţul Suceava ;
- Raportul Compartimentulu Educaţie , Învăţământ şi cultură ;
- Raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- prevederile art. 6 din Ordinul nr. 6564/2011 a Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
În temeiul art. 36, alin. (2) , lit.”a” , alin. (3) lit. “b” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă modificarea denumirii unităţilor de învăţământ de stat de pe teritoriul
comunei Ostra , judeţul Suceava, începând cu anul şcolar 2012-2013, conform anexei la prezenta
hotărâre .
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei şi Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din comuna Ostra , judeţul
Suceava.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Consilier – Iancu Viorel

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Anexă la H.C.L. nr. 9 din 29.02.2012

Nr.
Crt.

1

2

Denumirea unităţii de învăţământ
cu personalitate juridică –Adresa
nr. Telefon/fax/e-mail/ niveluri de
învăţământ
SCOALA GIMNAZIALĂ OSTRA –
Ostra , 0230/575301,0230575301 ,
scoala_ostra@yahoo.com
primar / gimnazial
-

Denumirea unităţii de învăţământ fără
personalitate juridică (arondată) –Adresa nr.
Telefon/fax/e-mail/ niveluri de învăţământ

-

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OSTRAOstra , 0230/575373 / preşcolar

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1398 din
20 /04 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 286/2010 privind bugetul de
stat pe anul 2011 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 27.12.2011
Nr. 55

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Ostra, judeţul Suceava, pentru anul 2011

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. _____din
____.12. 2011 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 286/2010 privind bugetul de
stat pe anul 2011 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1398 din
20/04 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1398 din
20/ 04 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 23.04.2012
Nr. 16

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2012 ,
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. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 494 din
22/02 / 2012 ;
- Adresa nr.10231 din data de 01.02.2012 emisă de Ocolul Silvic Cărlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic
Cîrlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic , cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art.10 , art. 36, alin. (2) lit. ”c” , alin.(6) lit. a pct. 9 şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă Devizul de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2012 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul
Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru
anul 2012 , 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. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- Raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 494 din
22/02 / 2012 ;
- Adresa nr.10231 din data de 01.02.2012 emisă de Ocolul Silvic Cărlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul Silvic
Cîrlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
- Raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consililului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic , cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art.10 , art.36, alin. (2) lit. ”c” , alin.(6) lit. a pct. 9 şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă Devizul de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul 2012 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul
Suceava conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 27.02.2012
Nr. 8

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E -PROIECT
privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare
necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2012 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 Coperza Grigore , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .636 din 22.02.2012 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra
;
În conformitate cu :
- prevederile art. 24, lit. „d” din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata cu
modificari si completarii prin Legea nr. 15/2005 ;
- prevederile art. 25, lit. „b” din Legea Nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă , republicata
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si art.
115 , alin. (1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată
, cu modificarile si completarile ulterioare ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 . Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pentru anul 2012 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1a , care face parte integranta din
prezenta hotărâre .
Art. 2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pe anul 2012 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei
Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1b care face parte integranta din prezenta hotărâre
.
Art. 3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pe anul 2012 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei
Ostra , judeţul Suceava– conform Anexei 1c , care face parte integranta din prezenta hotărâre
.
Art. 4. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava prin compartimentul de specialitate va
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare
necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2012 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 Coperza Grigore , primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ostra , înregistrat la nr . 636 din 22.02.2012 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 24, lit. „d” din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr. 21/2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata cu modificari si completarii
prin Legea nr. 15/2005 ;
- prevederile art. 25, lit. „b” din Legea Nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă , republicata cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si art. 115 ,
alin. (1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată , cu
modificarile si completarile ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 . Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor
de urgenta pe anul 2011 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul
Suceava – conform Anexei 1a , care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor
de urgenta pe anul 2011 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul
Suceava – conform Anexei 1b care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor
de urgenta pe anul 2011 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul
Suceava– conform Anexei 1c , care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 4. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentul de specialitate va asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 29.02.2012
Nr. 10

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Coperza Grigore , primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ostra , înregistrat la nr. 637din data de 22.02.2012 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra ;
- prevederile art. 14, punctul 2 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492/2004 privind
principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 13, din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Structurii –
cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor , cu modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si art. 115 ,
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată , cu
modificările si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

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

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 29.02.2012
Nr. 11

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTĂRÂRE –PROIECT
privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Ostra, judeţul Suceava
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Coperza Grigore , primarul comunei Ostra , judeţul Suceava
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
înregistrat la nr. 637 din data de 23.02.2012 ;
- Raportul de avizare favorabilă a Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra ;
- prevederile art. 14, punctul 2 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492/2004 privind
principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 13, din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii
–cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct. 8 , art. 45 si art.
115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată ,
cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC E. On Moldova Distribuţie SA,
pe durata existenţei capacităţilor energetice , a suprafeţei de 5 mp. teren aparţinând
domeniului public al comunei Ostra , necesar branşamentului electric aerian
Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra ,dl. Coperza Grigore ;
- raportul compartimentului , urbanism, cadastru si mediu, nr. 1840 din 18.05.2012 ;
- adresa emisă de SC E.ON Moldova Distribuţie SA , înregistrată sub nr.1839 din
18.05.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ostra ;
- prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(4) sin Legea nr. 13/2007, a energiei electrice cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c) si d), art. 45 alin. (3), ale art.124 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către SC E. ON Moldova Distribuţie
SA, pe durata existenţei capacităţilor energetice , a suprafeţei de 5 mp. teren aparţinând
domeniului public al comunei Ostra , necesar branşamentului electric aerian .
Art.2. Se acordă SC ’’E.ON Moldova Distribuţie’’ S.A. dreptul de acces gratuit la locul de
amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru executarea lucrărilor şi dreptul de
acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii,
revizii si avarii.
Art.3. Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar pe durata
executării lucrărilor la starea existentă la începerea lucrărilor şi să refacă împrejmuirile în cazul în
care acestea au fost afectate.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Ostra , judetul Suceava, ca prin aparatul de
specialitate, sa avizeze executarea lucrarilor aferente retelelor de energie electrica pe terenurile
proprietatea comunei Ostra , judetul Suceava.
Art.5. Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta
hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC E. On Moldova Distribuţie SA,
pe durata existenţei capacităţilor energetice , a suprafeţei de 5 mp. teren aparţinând
domeniului public al comunei Ostra , necesar branşamentului electric aerian
Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra ,dl. Coperza Grigore ;
- raportul compartimentului , urbanism, cadastru si mediu, nr. 1840 din 18.05.2012 ;
- adresa emisă de SC E.ON Moldova Distribuţie SA , înregistrată sub nr.1839 din
18.05.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ostra ;
- prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.16 alin.(4) sin Legea nr. 13/2007, a energiei electrice , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c) si d), art. 45 alin. (3), ale art.124 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către SC E. ON Moldova Distribuţie SA,
pe durata existenţei capacităţilor energetice , a suprafeţei de 5 mp. teren aparţinând domeniului
public al comunei Ostra , necesar branşamentului electric aerian .
Art.2. Se acordă SC ’’E.ON Moldova Distribuţie’’ S.A. dreptul de acces gratuit la locul de
amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru executarea lucrărilor şi dreptul de
acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii,
revizii si avarii.
Art.3. Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar pe durata
executării lucrărilor la starea existentă la începerea lucrărilor şi să refacă împrejmuirile în cazul în
care acestea au fost afectate.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Ostra , judetul Suceava, ca prin aparatul de
specialitate, sa avizeze executarea lucrarilor aferente retelelor de energie electrica pe terenurile
proprietatea comunei Ostra , judetul Suceava.
Art.5. Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta
hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei.
Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la21.05.2012
Nr. 25

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea Documentaţiei de Atribuire în vederea concesionării prin licitaţie
publică a unor trupuri de păşune aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice
,înregistrat la nr. 1075 din 23.03.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- art.15 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea
pajiştilor ;
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art. 123 ,
alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă Documentaţia de Atribuire în vederea concesionării prin licitaţie
publică deschisă a trupului de păşune “ OSTRA MARE ” în suprafaţă de 37,15 ha , aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra , situat în extravilanul comunei conform Anexei nr. 1 ,
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Se aprobă Documentaţia de Atribuire în vederea concesionării prin licitaţie
publică deschisă a trupului de păşune CÎRLIBABA compus din parcelele : “ ŢAPU MIC
,PENTEN , MERCHIUCA ŞI LUNCA TIBĂULUI ” în suprafaţă de 63 ha , aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra , situate pe raza localităţii Cîrlibaba , judeţul Suceava , conform
Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 . Se împuterniceşte domnul Coperza Grigore –primarul comunei Ostra , prin
compartimentele de specialitate , să ia toate măsurile legale şi necesare în numele şi pentru
Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea îndeplinirii procedurilor de concesionare şi pentru
semnarea contractelor de concesiune .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Documentaţiei de Atribuire în vederea concesionării prin licitaţie
publică deschisă a unor trupuri de păşune aparţinând domeniul privat al comunei
Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice
,înregistrat la nr. 1075 din 23.03.2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile :
- art.15 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea
pajiştilor ;
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art. 123 ,
alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă Documentaţia de Atribuire în vederea concesionării prin licitaţie
publică deschisă a trupului de păşune “ OSTRA MARE ” în suprafaţă de 37,15 ha , aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra , situat în extravilanul comunei, conform Anexei nr. 1 ,
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Se aprobă Documentaţia de Atribuire în vederea concesionării prin licitaţie
publică deschisă a trupului de păşune CÎRLIBABA compus din parcelele : “ ŢAPU MIC
,PENTEN , MERCHIUCA ŞI LUNCA TIBĂULUI ” în suprafaţă de 63 ha , aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra , situate pe raza localităţii Cîrlibaba , judeţul Suceava , conform
Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 . Se împuterniceşte domnul Coperza Grigore –primarul comunei Ostra , prin
compartimentele de specialitate , să ia toate măsurile legale şi necesare în numele şi pentru
Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea îndeplinirii procedurilor de concesionare şi pentru
semnarea contractelor de concesiune .
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 26.03.2012
Nr. 13

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE - PROIECT
privind aprobarea modificării şi completării Anexei la H.C.L. nr.30 din 31.05.2011 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Ostra ,judetul Suceava,
Având în vedere :
- raportul prezentat de Domnul Coperza Grigore - primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- raportul Biroului Contabilitate Buget-Finanţe,,din cadrul aparatului de specialitate a
Primarului comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrat la nr. 1102 din 26.03.2012 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările si completările
ulterioare ;
- prevederile H.G nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozite si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepând cu anul fiscal
2010 ;
- prevederile H.G. nr.1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de
transport prevăzute art.263 alin.4 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal aplicabile din
anul 2011 ;
- prevederile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale ;
In temeiul art.36 alin(4) lit.”c” si art.45 alin (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.30 din 31.05.2011
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 cu actuala Anexă , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.
Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2012 , restul
prevederilor din H.C.L. nr. 30 din 31.05.2011 rămân neschimbate .
Art.3. Primarul comunei Ostra si Biroul Buget Contabilitate Finanţe din cadrul Primăriei ,
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Anexei la H.C.L. nr.30 din 31.05.2011 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Ostra ,judetul Suceava,
Având în vedere :
- raportul prezentat de Domnul Coperza Grigore - primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- raportul Biroului Contabilitate Buget-Finanţe,,din cadrul aparatului de specialitate a
Primarului comunei Ostra , judeţul Suceava înregistrat la nr. 1102 din 26.03.2012 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările si completările
ulterioare ;
- prevederile H.G nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozite si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepând cu anul fiscal
2010 ;
- prevederile H.G. nr.1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de
transport prevăzute art.263 alin.4 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal aplicabile din
anul 2011 ;
- prevederile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale ;
In temeiul art.36 alin(4) lit.”c” si art.45 alin (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.30 din 31.05.2011
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 cu actuala Anexă , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.
Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2012 , restul
prevederilor din H.C.L. nr. 30 din 31.05.2011 rămân neschimbate .
Art.3. Primarul comunei Ostra si Biroul Buget Contabilitate Finanţe din cadrul Primăriei ,
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 30.03.2012
Nr. 15

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE - PROIECT
privind aprobarea aprobarea Raportului de Evaluare precum şi documentaţia de
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 629 mp.,
teren , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Raportul de evaluare a terenului ,întocmit de evaluator Cristina Ionaşcu ;
- raportul compartimentului urbanism-cadastru, înregistrat la nr. din 2012
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu :
- prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.13 şi art.18 lit.b din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c alin.5 lit. (b) , art. 123 , alin.(1) şi (2) , şi
pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Raportul de Evaluare precum şi documentaţia de atribuire în
vederea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 629 mp., teren , aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava conform Anexei care face parte din
prezenta hotărâre .

Art.2. Primarul comunei, prin compartimentul de urbanism-cadastru se încredinţează
cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri care va fi comunicată instituţiei Prefectului
precum şi persoanelor interesate.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- rapoartele l Biroului Financiar-Contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr.1532 şi
1533 din 04.05.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Fondulul de rezervă bugetară constituit la art.1 se va utiliza pentru finanţarea
cheltuielilor necesare desfăşurării Alegerilor Autorităţilor Locale în comuna Ostra , din data de
10.06.2012 .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 07.05.2012
Nr. 18

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E –PROIECT
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale, aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- rapoartele l Biroului Financiar-Contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr.1532
şi 1533 din 04.05.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Fondulul de rezervă bugetară constituit la art.1 se va utiliza pentru finanţarea
cheltuielilor necesare desfăşurării Alegerilor Autorităţilor Locale în comuna Ostra , din data de
10.06.2012 .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.1533 din
04.05. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1533 din
04.05. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 07.05.2012
Nr. 19

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul I 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1404 din
20/04 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind
bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul I , 2012 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul I 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1404 din 20
/ 04 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind
bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul I ,2012 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 25.04.2012
Nr. 17

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1831 şi
1833 din 18.05.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 21.05.2012
Nr. 22

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1831 şi
1833 din 18.05.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii , pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.1835 din
18.05. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii , pentru anul 2012 conform Anexei , parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii , pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.1835 din
18.05. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii , pentru anul 2012 conform anexei , parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 21.05.2012
Nr. 23

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 1398 din
20/ 04 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 07.05.2012
Nr. 19

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a trupului de păşune Botoşanu 3
aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- Sentinţa nr.8055 din 22 decembrie 2011 a Tribunalului Suceava , secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal ;
- referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice ,înregistrat la
nr. 1522 din 04.05. 2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.214/ 2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea pădurilor ;
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată
prin Ordinul Ministerului Agriculturii , alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului
administraţiei Publice nr. 226/235/2003 ;
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art.
123 , alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1 . (1) Se aprobă studiul de oportunitate cu privire la concesionarea prin licitaţie
publică a trupului de păşune Botoşanu 3 aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava , prezentat în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Se aprobă taxa de păşunat /UVM /Ha /An în sumă de 43 lei .
(3) Taxă prevăzută la alin.(2) se va indexa anual cu indicele de rată al inflaţiei ;
(4) Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de
concesionare prin licitaţie publică deschisă , conform Anexei nr.2 , ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre .

Art.2. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “ BOTOŞANU 3 ” în suprafaţă de 46 ha ,
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situat în extravilanul comunei .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică
deschisă , conform Anexei nr.3 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1995
lei/ an .
Art.3. Concesionarea trupurilor de păşune se va face pe o perioadă de 10 ani , taxa
de concesiune anuală care se va stabili în urma proceduriii de adjudecare a licitaţiei , va fi
indexată anual cu indicele de rată a inflaţiei .
Art.4. Cu data adoptării prezentei , Contractul de Concesiune nr.7 din data de
26.04.2011 , pentru trupul de păşune Botoşanu 3 se reziliază conform dispozitivului Sentinţei
Civile nr.8055 din data de 22.12.2011 a Tribunalului Suceava , secţia Contencios Administrativ
şi Fiscal, Anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.5 . Se împuterniceşte domnul Coperza Grigore –primarul comunei Ostra , prin
compartimentele de specialitate , să ia toate măsurile legale şi necesare în numele şi pentru
Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea îndeplinirii procedurilor de concesionare şi pentru
semnarea contractelor de concesiune .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a trupului de păşune Botoşanu 3
aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- Sentinţa nr.8055 din 22 decembrie 2011 a Tribunalului Suceava , secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal ;
- referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice ,înregistrat la
nr. 1522 din 04.05. 2012 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.214/ 2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea pădurilor ;
- Ordinul comun nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată
prin Ordinul Ministerului Agriculturii , alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului
administraţiei Publice nr. 226/235/2003 ;
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art.
123 , alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1 . (1) Se aprobă studiul de oportunitate cu privire la concesionarea prin licitaţie
publică a trupului de păşune Botoşanu 3 aparţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava , prezentat în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Se aprobă taxa de păşunat /UVM /Ha /An în sumă de 43 lei .
(3) Taxă prevăzută la alin.(2) se va indexa anual cu indicele de rată al inflaţiei ;
(4) Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de
concesionare prin licitaţie publică deschisă , conform Anexei nr.2 , ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre .

Art.2. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “ BOTOŞANU 3 ” în suprafaţă de 46 ha ,
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situat în extravilanul comunei .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică
deschisă , conform Anexei nr.3 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1995
lei/ an .
Art.3. Concesionarea trupurilor de păşune se va face pe o perioadă de 10 ani , taxa
de concesiune anuală care se va stabili în urma proceduriii de adjudecare a licitaţiei , va fi
indexată anual cu indicele de rată a inflaţiei .
Art.4. Cu data adoptării prezentei , Contractul de Concesiune nr.7 din data de
26.04.2011 , pentru trupul de păşune Botoşanu 3 se reziliază conform dispozitivului Sentinţei
Civile nr.8055 din data de 22.12.2011 a Tribunalului Suceava , secţia Contencios Administrativ
şi Fiscal, Anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.5 . Se împuterniceşte domnul Coperza Grigore –primarul comunei Ostra , prin
compartimentele de specialitate , să ia toate măsurile legale şi necesare în numele şi pentru
Consiliul Local al comunei Ostra , în vederea îndeplinirii procedurilor de concesionare şi pentru
semnarea contractelor de concesiune .

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 07.05.2012
Nr. 20

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 629 mp.
situată în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- cererea domnului Nastiuc Dorin , înregistrată la nr.1504 din 03.05.2012 ;
- raportul compartimentului urbanism-cadastru, înregistrat la nr.1504 din 07.05.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu :
- prederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.13 şi art.18 lit.b din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art. 123
, alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă Studiul de oportunitate , în vederea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de 629 mp. teren situat în intravilanul comunei Ostra , parcelă topo nr.403/1 din
Cartea Funciară nr. 30177 , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava ,
conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Se aproba Caietul de sarcini pentru concesionarea suprafeţei de 629 mp. teren
situat în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava ,menţionată la art.1 , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.3. Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 15/2012 , întocmit de ing. Cristina Ionaşcu şi
se aprobă limita minimă de la care se va porni licitaţia respectiv 5.548 lei .

Art.4. Se aprobă concesionarea suprafeţei de 629 mp. teren situat în intravilanul comunei
Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava , pe o durată de 49 ani .
Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei Ostra să ia toate măsurile legale şi necesare ,în
vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi pentru semnarea contractului de concesiune , în
forma prevăzută de lege .
Art.6. Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin
compartimentele de specialitate şi va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 629 mp.
situată în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- cererea domnului Nastiuc Dorin , înregistrată la nr.1504 din 03.05.2012 ;
- raportul compartimentului urbanism-cadastru, înregistrat la nr.1504 din 07.05.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu :
- prederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.13 şi art.18 lit.b din Legea nr.50/1991 privind disciplina în construcţii ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) ,art. 119 , art. 123
, alin.(1) şi (2) , şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aprobă Studiul de oportunitate , în vederea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de 629 mp. teren situat în intravilanul comunei Ostra , parcelă topo nr.403/1 din
Cartea Funciară nr. 30177 , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava ,
conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Se aproba Caietul de sarcini pentru concesionarea suprafeţei de 629 mp. teren
situat în intravilanul comunei Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul
Suceava ,menţionată la art.1 , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.3. Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 15/2012 , întocmit de ing. Cristina Ionaşcu şi
se aprobă limita minimă de la care se va porni licitaţia respectiv 5.548 lei .

Art.4. Se aprobă concesionarea suprafeţei de 629 mp. teren situat în intravilanul comunei
Ostra , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava , pe o durată de 49 ani .
Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei Ostra să ia toate măsurile legale şi necesare ,în
vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi pentru semnarea contractului de concesiune , în
forma prevăzută de lege .
Art.6. Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin
compartimentele de specialitate şi va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 07.05.2012
Nr. 21

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă , familiei d-lui Grigoraş I. Vasile din
comuna Ostra , judeţul Suceava

Avand in vedere :
- cererea domnului Grigoraş I Vasile înregistrată la nr. 1673 din 11.05.2012 ;
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-nl Grigore Coperza ;
- ancheta socială şi referatul compartimentului de Asistenţă şi Protecţie Socială
înregistrat la nr. 1673 din 18.05.2012 ;
- procesul verbal de intervenţie nr.31 din 10.05.2012 al I.S.U Suceava ,Subunitatea
Gura Humorului ;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- art. 41 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare ;
- O.U.G. 124 privind modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
acordarea de beneficii de asistenţă socială ;
- H.C.L. Ostra nr.59/2006 , acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru alte situaţii
deosebite ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.(6) lit. ‘’a’’ pct.2 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenţă in valoare de 5.000 lei pentru familia
d-lui Grigoras I. Vasile din comuna Ostra , in vederea reconstruirii unei anexe gospodăreşti (
grajd ), distrusă în urma incendiului din data de 10.05.2012 .
Art.2. Sprijinul financiar aprobat la art.1 , se va acorda prin dispoziţia primarului , ca
urmare a aprobării acestuia de Consiliul Local al comunei Ostra judeţul Suceava .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin compartimentul
financiar –contabil şi va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate , de secretarul comunei
.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă familiei d-lui Grigoraş I. Vasile din
comuna Ostra , judeţul Suceava
Avand in vedere :
- cererea domnului Grigoraş I Vasile înregistrată la nr. 1673 din 11.05.2012 ;
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-nl Grigore Coperza ;
- ancheta socială şi referatul compartimentului de Asistenţă şi Protecţie Socială
înregistrat la nr. 1673 din 18.05.2012 ;
- procesul verbal de intervenţie nr.31 din 10.05.2012 al I.S.U Suceava ,Subunitatea
Gura Humorului ;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- art. 41 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare ;
- O.U.G. 124 privind modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
acordarea de beneficii de asistenţă socială ;
- H.C.L. Ostra nr.59/2006 , acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru alte situaţii
deosebite ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.(6) lit. ‘’a’’ pct.2 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 5.000 lei pentru
familia d-lui Grigoras I. Vasile din comuna Ostra , in vederea reconstruirii unei anexe
gospodăreşti ( grajd ) distrusă în urma incendiului din data de 10.05.2012 ;
Art.2. Sprijinul financiar aprobat la art.1 , se va acorda prin dispoziţia primarului , ca
urmare a aprobării acestuia de Consiliul Local al comunei Ostra judeţul Suceava .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin compartimentul
financiar –contabil şi va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate , de secretarul
comunei .
Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 21.05.2012
Nr. 26

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare identificării şi amenajării locurilor
speciale destinate activităţilor de picnic

Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-nul Grigore Coperza ;
- raportul Compartimentului Urbanism Cadastru, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia
Mediului înregistrat la nr. 1577 din 18.05.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă a comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic ;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată de Legea
nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.2 lit. c) alin.4 lit. f) si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se stabilesc zonele care urmează a fi amenajate pentru desfăşurarea de către
cetăţenii comunei Ostra a activităţilor de picnic , în condiţiile Legii nr.54/2012, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Efectuarea lucrărilor în zonele special încadrate ,delimitate şi amenajate pentru
activitatea de picnic , se vor realiza de către Primăria comunei Ostra, din bugetul local .
Art.3. Primarul comunei Ostra va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
intermediul compartimentelor de specialitate în colaborare cu Ocolul Silvic Stulpicani şi Ocolul
Silvic Silva Bucovina S.R.L. .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

Anexa la H.C.L. nr. 24 din 21.05.2012

Unitate
administrativ
teritoriala

H.C.L nr./data

Localizarea
zonelor
destinate
activităţilor
de picnic

Suprafaţa
destinată
activităţilor de
picnic

Procentul suprafeţei
din totalul domeniului
public sau privat al
statului

Termenul limită estimat
pentru amenajarea şi
punerea în funcţiune a
locaţiilor propuse

0,05

30.06.2012

mp/zonă
OSTRA

24/ 21/05/2012

Km: 0+1
partea stg. a
Pârâlui
Botoşanu şi
Km 0+3
partea dr. a
Pârâului –
Băişescu

Preşedinte de şedinţă
Mănăilă Năstase

500

Secretar comună
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare identificării şi amenajării locurilor
speciale destinate activităţilor de picnic

Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-nul Grigore Coperza ;
- raportul Compartimentului Urbanism Cadastru, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia
Mediului înregistrat la nr. 1577 din 18.05.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă a comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic ;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată de Legea
nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.2 lit. c) alin.4 lit. f) si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se stabilesc zonele care urmează a fi amenajate pentru desfăşurarea de către
cetăţenii comunei Ostra a activităţilor de picnic , în condiţiile Legii nr.54/2012, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre . .
Art.2. Efectuarea lucrărilor în zonele special încadrate ,delimitate şi amenajate pentru
activitatea de picnic , se vor realiza de către Primăria comunei Ostra, din bugetul local .
Art.3. Primarul comunei Ostra va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
intermediul compartimentelor de specialitate în colaborare cu Ocolul Silvic Stulpicani şi Ocolul
Silvic Silva Bucovina S.R.L. .

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 21.05.2012
Nr. 24

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2017 şi
2022 din 05.06.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 06.06.2012
Nr. 28

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2017 şi
2022 din 05.06.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii , pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.2027 din
08.06. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii , pentru anul 2012 conform anexei , parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 08.06.2012
Nr. 29

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2027 din
08.06.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SC Utilităţi comunale
Ostra şi a Caietului de sarcini

Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-nul Grigore Coperza ;
- referatul secretarului comunei Ostra înregistrat la nr. 1920 din 25.05.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă a comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- H.C.L. nr. 29. din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare al Primăriei Ostra , către SC Utilităţi Comunale Ostra .
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare , cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul
art.36 alin.2 lit. a) si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al SC Utilităţi Comunale
Ostra S.R.L , prevăzut în Anexa 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L, prevăzut în
Anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri , Regulamentul de organizare şi
funcţionare al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L , Caietul de sarcini al S.C. Utilităţi Comunale
Ostra S.R.L , se vor include ca anexe la Contractul de delegare a gestiunii nr. 2955/16.08.2010 ,
încheiat între Primăria Ostra şi SC Utilităţi Comunale Ostra .
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. , precum instituţiilor şi persoanelor interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SC Utilităţi comunale
Ostra şi a Caietului de sarcini
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-nul Grigore Coperza ;
- referatul secretarului comunei Ostra înregistrat la nr. 1920 din 25.05.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă a comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- H.C.L. nr. 29. din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare al Primăriei Ostra , către SC Utilităţi Comunale Ostra .
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare , cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul
art.36 alin.2 lit. a) si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al SC Utilităţi Comunale
Ostra S.R.L , prevăzut în Anexa 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L, prevăzut în
Anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri , Regulamentul de organizare şi
funcţionare al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L , Caietul de sarcini al S.C. Utilităţi Comunale
Ostra S.R.L , se vor include ca anexe la Contractul de delegare a gestiunii nr. 2955/16.08.2010 ,
încheiat între Primăria Ostra şi SC Utilităţi Comunale Ostra .
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. , precum instituţiilor şi persoanelor interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 31.05.2012
Nr. 27

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra , pentru
anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.2464 din
16.07. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru
anul 2012 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Ostra la 16.07.2012
Nr. 40

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2464 din
16.07.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind desemnarea d-lui Oros Ioan - primarul comunei Ostra , în vederea reprezentării
comunei Ostra în relaţia Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP )

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.2365 din 06.07.2012 ;
- notificarea nr. 8287 din 27.06.2012 a A.P.D.R.P. Iaşi ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- Contractul de Finanţare nr. C322D011113500018 din 06.04.2012 ;
În temeiul art.36, alin. (7) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Articol Unic
Se desemnarea d-nul Oros Ioan - primarul comunei Ostra judeţul Suceava , în
vederea reprezentării comunei Ostra în relaţia Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit (APDRP ) .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea d-lui Oros Ioan - primarul comunei Ostra , în vederea reprezentării
comunei Ostra în relaţia Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP )

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.2365 din 06.07.2012 ;
- notificarea nr. 8287 din 27.06.2012 a A.P.D.R.P. Iaşi ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local ;
- Contractul de Finanţare nr. C322D011113500018 din 06.04.2012 ;
În temeiul art.36, alin. (7) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Articol Unic
Se desemnează d-nul Oros Ioan - primarul comunei Ostra judeţul Suceava , în
vederea reprezentării comunei Ostra în relaţia Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit (APDRP ) .

Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Ostra la 16.07.2012
Nr. 39

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea apartenenţei la la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând
domeniului public al 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.2444 din 16.07. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din
administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul public al
comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul Suceava ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu
modificările şi completările ulterioare ;
- Ordinului nr.134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea
Funciară , cu modificările şi complatările ulterioare ;
- art.46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare , 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 stabilirea apartenenţei la la domeniul privat al comunei Ostra a unor
imoblie aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul Suceava , confor Anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă efectuarea demersurilor şi costurilor necesare întocmirii rapoartelor de
evaluare a apartamentelor proprietatea primăriei Ostra , evidenţiate în Anexei de la art. 1 .
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Dinu DORNEANU

Ostra la 16.07.2012
Nr. 37

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan SMĂRĂNDEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE
privind stabilirea apartenenţei la la domeniul privat al comunei Ostra a unor imobile aparţinând
domeniului public al 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.2444 din 16.07. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din
administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul public al
comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul Suceava ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu
modificările şi completările ulterioare ;
- Ordinului nr.134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea
Funciară , cu modificările şi complatările ulterioare ;
- art.46 din legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare , 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 stabilirea apartenenţei la la domeniul privat al comunei Ostra a unor
imobile aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul Suceava , conform Anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă efectuarea demersurilor şi costurilor necesare întocmirii rapoartelor de
evaluare a apartamentelor proprietatea primăriei Ostra , evidenţiate în anexa de la art. 1 .
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros IOAN

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra - Coperza
Grigore .
- raportul compartimentului urbanism cadastru înregistrat la nr.1694 din 20.05. 2011 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu
modificările şi completările ulterioare ;
- Ordinului nr.134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea
Funciară , cu modificările şi complatările ulterioare ;
- art.46 din legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , art.45 alin.(1) şi pe cele ale art.
115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea scoaterii din funcţiune , casării şi valorificării în condiţiile legii a unor
mijloace fixe apaţinând domeniul privat al 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 .
- referatul Biroului Buget Finanţe Contabilitate înregistrat la nr. 2392 din 11.07. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
- H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor fixe , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale , cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 841/1995 procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
aparţinând instituţiilor publice 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 scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra, evidenţiate în Anexa nr.1 care fa ce parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Se aprobă casarea şi valorificarea în condiţiile legii, a mijloacelor fixe aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra cuprinse în Anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra , după deducerea cheltuielilor aferente cu casarea ( respectiv demontarea ,
dezmembrarea transportul etc.) se fac venit la bugetul local .
At.4. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune , casării şi valorificării în condiţiile legii a unor
mijloace fixe apaţinând domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de moti ve prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros Ioan
- referatul Biroului Buget Finanţe Contabilitate înregistrat la nr. 2392 din 11.07. 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
- H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor fixe , cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale , cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 841/1995 procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
aparţinând instituţiilor publice 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 scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând domeniului
privat al comunei Ostra , evidenţiate în Anexa nr.1 care fa ce parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Se aprobă casarea şi valorificarea în condiţiile legii, a mijloacelor fixe aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra , cuprinse în Anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra, după deducerea cheltuielilor aferente cu casarea ( respectiv demontarea ,
dezmembrarea transportul etc.) se fac venit la bugetul local .
At.4. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Dinu DORNEANU

Ostra la 16.07.2012
Nr. 38

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan SMĂRĂNDEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru S.C.
Utilităţi Comunale Ostra , cu acţionar unic Consiliul local , în vederea achitării
facturilor restante şi a continuării investitiilor în curs
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra –
Oros Ioan .
- referatul Biroului Buget Finanţe Contabilitate înregistrat la nr.2616 din
27.07.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local
;
- H.C.L. nr.28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C. Utilităţi
Comunale Ostra ;
- H.C.L nr. 29 din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al primăriei Ostra ,către SC Utilităţi Comunale
Ostra ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 2 alin.1 , art.7 alin.1 , art.10 alin.1 , art.11 alin.1 şi 2 , art.14 din Legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , art.43 alin. 2 art.44 alin2 lit a din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi d , alin.(6) lit.a pct.14
, art.45 alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei
pentru S.C. Utilităţi Comunale Ostra , cu acţionar unic Consiliul local , în vederea
achitării facturilor restante , a continuării investitiilor în curs, şi a funcţionării
continue în parametri optimi a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare .
Art.2. Suma acordată la art.1 fi suportată din capitolul bugetar ....
venituri proprii şi va fi acordată în 2 tranşe : 50000 lei până la 01.09.2012 iar restul
de 50.000 lei se vor vira pana la data de 01.12.2012 .
At.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi
comunicată instituţiilor implicate şi interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Dinu DORNEANU

Ostra la 31.07.2012
Nr. 42

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan SMĂRĂNDEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei ( ajutor de
minimis) pentru echilibrarea bugetului al SC Utilităţi Comunale Ostra cu acţionar
unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra –
Oros Ioan .
- referatul Biroului Buget Finanţe Contabilitate înregistrat la nr.2616 din
30.07.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local
;
- H.C.L. nr.28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C. Utilităţi
Comunale Ostra ;
- H.C.L nr. 29 din 10.08.2012 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al primăriei Ostra ,către SC Utilităţi Comunale
Ostra ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 2 alin.1 , art.7 alin.1 , art.10 alin.1 , art.11 alin.1 şi 2 , art.14 din Legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , art.43 alin1 şi 2 din Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- art.1 alin 1, art.3 alin. 2 şi 3 din Legea nr.117 /2006 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat , cu modificările şi completările ulterioare
- Regulamentul (CE) nr.1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006
,privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi d , alin.(6) lit.a pct.14 ,
art.45 alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei
pentru echilibrarea bugetului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
SC Utilităţi Comunale Ostra cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , strict necesară
funcţionării continue şi în parametri optimi a acestuia .
Art.2. Suma acordată la art.1 îmbracă forma ajutorului de stat ( schemă
de ajutor de minimis) dar care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către
Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei
Europene nr.1998/2006 ;
Art.3. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre informare Consililui
Concurenţei în termen de 15 zile de la data adoptării .
At.4. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi
comunicată instituţiilor implicate şi interesate .

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

Secretar comună,
Bogdan SMĂRĂNDEANU

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul II 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2339 din
05/07 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind
bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul II , 2012 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul II 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2339 din
05 / 07 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind
bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul II ,2012 conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Dinu Dorneanu

Ostra la 31.07.2012
Nr. 41

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 4057din
09.11.2012 şi 4064 din 12.11.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

Preşedinte de şedinţă,
Mănăilă Năstase

Ostra la 21.05.2012
Nr. 22

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă

Avand in vedere :
- expunerea de motive prezentată de d-nul Oros Ioan – primarul comunei Ostra ;
- cererile , anchetele sociale şi referatul compartimentului de Asistenţă şi
Protecţie Socială înregistrat la nr. 2522 din 20.07.2012 ;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- art. 41 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare ;
- O.U.G. 124 /2011 privind modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială ;
- H.C.L. Ostra nr.59/2006 , acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru alte situaţii
deosebite ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.(6) lit. ‘’a’’ pct.2 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru următoarele familii :
1. Veber Daniel - 400 lei ;
2. Flocea Achilina – 400 lei
3. Veber Vasile - 400 lei ;
4. Grigoraş Andrei Lory - 400 lei ;
Art.2. Sprijinul financiar aprobat la art.1 , se va acorda prin dispoziţia primarului , ca
urmare a aprobării acestuia de Consiliul Local al comunei Ostra judeţul Suceava .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin compartimentele
financiar –contabil şi asistenţă şi protecţie socială , urmând a fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor interesate , de secretarul comunei .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă
Avand in vedere :
- expunerea de motive prezentată de d-nul Oros Ioan – primarul comunei Ostra ;
- cererile , anchetele sociale şi referatul compartimentului de Asistenţă şi Protecţie
Socială înregistrat la nr. 2522 din 20.07.2012 ;
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- art. 41 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare ;
- O.U.G. 124/2011 privind modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială ;
- H.C.L. Ostra nr.59/2006 , acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru alte situaţii
deosebite ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.(6) lit. ‘’a’’ pct.2 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publica Locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru următoarele familii :
1. Veber Daniel - 400 lei ;
2. Flocea Achilina - 400 lei
3. Veber Vasile
- 400 lei ;
4. Grigoraş Andrei Lory - 400 lei ;
Art.2. Sprijinul financiar aprobat la art.1 , se va acorda prin dispoziţia primarului , ca
urmare a aprobării acestuia de Consiliul Local al comunei Ostra judeţul Suceava .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin compartimentele
financiar –contabil şi asistenţă şi protecţie socială , urmând a fi comunicată persoanelor şi
instituţiilor interesate , de secretarul comunei .
Preşedinte de şedinţă,
Dinu Dorneanu

Ostra la 31.07.2012
Nr. 43

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Octombrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1117 din 29.10.2012
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna octombrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

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

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste , de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Octombrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1117 din 29.10.2012 ;
- de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d şi alin.6 lit. (a) pct.1 lit.b din acelaşi aliniat şi
pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna Octombrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 31.10.2012
Nr.

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE

PROIECT DE :

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul -IV- 2012, în
cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate pentru învăţământ,
cultură, sănătate ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 3142 din 21.09.2012 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G. nr.118/2006 privind organizarea şi
funcţionarea aşezămintelor culturale modificată şi aprobată prin Legea nr.143/2007;
În temeiul art.36, alin.(6), litera „a” punctul 4 precum şi art. 45 , alin. (1) şi pe cele ale
art. 115 alin.(1) , litera “b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Programul de activitate culturală propus a se realiza în trimestrul –IV 2012, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform anexei, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.2
Primarul comunei Ostra, prin compartimentul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.-

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Preşedinte comisie – Viorica Coperza

Avizat
Secretar comună
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul -IV- 2012,
în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către Comisia de specialitate pentru învăţământ, cultură,
sănătate ;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 3142 din 21.06.2012 ;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G. nr.118/2006 privind organizarea şi
funcţionarea aşezămintelor culturale modificată şi aprobată prin Legea nr.143/2007;
În temeiul art.36, alin.(6), litera „a” punctul 4 precum şi art. 45 , alin. (1) şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , litera “b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă Programul de activitate culturală propus a se realiza în trimestrul –IV
-2012, în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentul de specialitate, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Dorneanu Dinu

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu
Ostra la ,28.09.2012
Nr. 49

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Ostra , pentru
anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.4063 din
12.11.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru
anul 2012 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 14.11.2012
Nr. 57

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 4063 din
12.11.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ostra , în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava şi împuternicirea
acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava , precum şi pentru
adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Compartimentului Informatică ,Integrare Europeană şi Achiziţii Publice , nr.3130
din 01.10.2012
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului –cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ;
- Legea nr.51/2006 a seerviciilor comunitare de utilităţi publice ;
- Statutul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor în judeţul
Suceava
În temeiul , art.11, art.36 alin. (6) lit.a) pct.14 , alin(7) lit.c) , art.45 alin.(2) lit.f) şi art. 115
alin.(1) , lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂR ĂŞTE:
Art.1 Se revocă domnul Coperza Grigore din calitatea de reprezentant al Consiliului Local
Ostra , judeţul Suceava , în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a deşeurilor în judeţul Suceava .
Art.2 Se desemnează domnul Oroş Ioan să reprezinte Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul
Suceava , , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor
în judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului
director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava ,
precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava
Art.3 Primarul comunei Ostra , judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ostra , în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava şi împuternicirea
acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava , precum şi pentru
adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Compartimentului Informatică ,Integrare Europeană şi Achiziţii Publice , nr.3130
din 01.10.2012
- rapoartul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului –cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ;
- Legea nr.51/2006 a seerviciilor comunitare de utilităţi publice ;
- Statutul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor în judeţul
Suceava
În temeiul , art.11, art.36 alin. (6) lit.a) pct.14 , alin(7) lit.c) , art.45 alin.(2) lit.f) şi art. 115
alin.(1) , lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂR ĂŞTE:
Art.1 Se revocă domnul Coperza Grigore din calitatea de reprezentant al Consiliului Local
Ostra , judeţul Suceava , în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a deşeurilor în judeţul Suceava .
Art.2 Se desemnează domnul Oroş Ioan să reprezinte Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul
Suceava , , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor
în judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului
director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava ,
precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava
Art.3 Primarul comunei Ostra , judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 05.10.2012
Nr. 51

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare pentru trimestrul - III – anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 3329 din
01/10 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind
bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul III anul , 2012 conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul -III- anul ,

2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 3329 din 01
/10 / 2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind
bugetul de stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul -III – anul
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

,2012

conform

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

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 31.10.2012
Nr. 53

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Octombrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1117 din 29.10.2012
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna octombrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

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

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr. 4057din
09.11.2012 şi 4064 din 12.11.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 14.11.2012
Nr.56

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr. 4057din
09.11.2012 şi 4064 din 12.11.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 . 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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferent anului 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr. 4057din
09.11.2012 şi 4064 din 12.11.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 36 , din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012
;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2012 , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
pentru anul 2012 , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 . 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 tarifelor lunare de închiriere pe metru patrat pentru spaţiile cu altă de
stinaţie decât locuinţe aflate în administrarea Primăriei comunei Ostra , precum, şi pentru
spaţiile cu destinaţie de locuinţă
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3890 din 31.10.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- Legea nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.C.L nr.37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al
comunei Ostra a unor immobile aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul Suceava
;
În temeiul art.10 , art.36, alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) din acelaşi articol , art. 45 ,
alin.(2) lit. c) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă cuantumul tarifelor lunare de închiriere pe metru patrat pentru
spaţiile cu altă de stinaţie decât locuinţe aflate în administrarea Primăriei comunei Ostra , precum,
şi pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă conform Anexei 1 , parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de
01.11.2012 şi vor fi indexate anual cu indicele de rată a inflaţiei .
Art.3. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre constituie preţul minim lunar pe metru
patrat de la care începe licitarea în vederea închirierii (pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
locuinţă ) .
Art.4. Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spaţiile cu destinaţie de
locuinţă, terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite sau neconstruite precum şi spaţiile
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă , este de 1 (unu ) an calendaristic cu posibilitatea
prelungirii cu acordul scris şi expres al ambelor părţi .
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 49 din 29.11 2002 .
Art.6. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

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

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor lunare de închiriere pe metru patrat pentru spaţiile cu altă de
stinaţie decât locuinţe aflate în administrarea Primăriei comunei Ostra , precum, şi pentru
spaţiile cu destinaţie de locuinţă
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3890 din 31.10.2012 ;
- raportul comisiiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu :
- Legea nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.C.L nr.37 din 16.07.2012 privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al
comunei Ostra a unor immobile aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul Suceava
;
În temeiul art.10 , art.36, alin. (2) lit. c) alin.(4) lit.c) din acelaşi articol , art. 45 ,
alin.(2) lit. c) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă cuantumul tarifelor lunare de închiriere pe metru patrat pentru
spaţiile cu altă de stinaţie decât locuinţe aflate în administrarea Primăriei comunei Ostra , precum,
şi pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă conform Anexei 1 , parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de
01.11.2012 şi vor fi indexate anual cu indicele de rată a inflaţiei .
Art.3. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre constituie preţul minim lunar pe metru
patrat de la care începe licitarea în vederea închirierii (pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
locuinţă ) .
Art.4. Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spaţiile cu destinaţie de
locuinţă, terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite sau neconstruite precum şi spaţiile
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă , este de 1 (unu ) an calendaristic cu posibilitatea
prelungirii cu acordul scris şi expres al ambelor părţi .
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Ostra nr. 49 din 29.11 2002 .
Art.6. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 31.10.2012
Nr.55

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Octombrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1117 din 29.10.2012
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna octombrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 31.10.2012
Nr.54

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra , pentru
anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.4158 din
19.11.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru
anul 2012 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 28.11.2012
Nr. 60

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 4158 din
19.11.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra , pentru
anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.4388 din
12.12..2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru
anul 2012 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 13.12.2012
Nr. 64

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 4388 din
12.12.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetul de
stat pe anul 2012 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul
Suceava pe anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6500 pentru reamenajarea platformei
din zona fostei centrale termice ,în vederea depozitării tomberoanelor pentru colectarea
deşeurilor menajere din cartierul blocuri Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros Ioan .
- referatul Compartimentului Urbanism Cadastru Amenajarea teritoriului şi Protecţia
Mediului înregistrat la nr. 4015 din 08.11.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.515/2002 pentru aprobarea O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale ;
- O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) şi d) , alin.(6) lit.a) pct.14 , art.45
alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6500 lei pentru reamenajarea
platformei din zona fostei centrale termice ,în vederea depozitării tomberoanelor pentru
colectarea deşeurilor menajere din cartierul blocuri Ostra , judeţul Suceava
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată instituţiilor implicate
şi interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6500 pentru reamenajarea platformei
din zona fostei centrale termice ,în vederea depozitării tomberoanelor pentru colectarea
deşeurilor menajere din cartierul blocuri Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros Ioan .
- referatul Compartimentului Urbanism Cadastru Amenajarea teritoriului şi Protecţia
Mediului înregistrat la nr. 4015 din 08.11.2012 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- Legii nr.515/2002 pentru aprobarea O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale ;
- O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) şi d) , alin.(6) lit.a pct.14 , art.45
alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6500 lei pentru reamenajarea
platformei din zona fostei centrale termice ,în vederea depozitării tomberoanelor pentru
colectarea deşeurilor menajere din cartierul blocuri Ostra , judeţul Suceava
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată instituţiilor implicate
şi interesate .
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 14.11.2012
Nr. 58

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local Ostra , Şcoala
Gimnazială Ostra şi clubul sportiv Dakiro cu sediul în localitatea Gura Humorului , judeţul
Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros Ioan .
- referatul compartimentului Educaţie şi Cultură înregistrat la nr. 4060 din 09.11.2012 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 3 din Legea nr.69/2000 –legea educaţiei fizice şi a sportului , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin.(6) lit.a pct.6 , alin.(7) lit.a) din acelaşi articol
art.45 alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local Ostra ,
Şcoala Gimnazială Ostra şi clubul sportiv Dakiro cu sediul în localitatea Gura Humorului , judeţul
Suceava , în forma prezentată în anexă 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 care va fi comunicată instituţiilor implicate
şi interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lăcrămioara

Ostra la 14.11.2012
Nr. 59

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local Ostra , Şcoala
Gimnazială Ostra şi clubul sportiv Dakiro cu sediul în localitatea Gura Humorului , judeţul
Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către d-nul Primar al comunei Ostra – Oros Ioan .
- referatul compartimentului Educaţie şi Cultură înregistrat la nr. 4060 din 09.11.2012 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 3 din Legea nr.69/2000 –legea educaţiei fizice şi a sportului , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin.(6) lit.a pct.6 , alin.(7) lit.a) din acelaşi articol
art.45 alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local Ostra ,
Şcoala Gimnazială Ostra şi clubul sportiv Dakiro cu sediul în localitatea Gura Humorului , judeţul
Suceava , în forma prezentată în anexă 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 care va fi comunicată instituţiilor implicate
şi interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Noiembrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1193 din 27.11.2012
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna Noiembrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 29.11.2012
Nr.61

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Noiembrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1193 din 27.11.2012
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna Noiembrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii şi completării anexei la HCL nr.24 din data de
30.06.2010 privind reorganizarea S.V.S.U Ostra , judeţul Suceava
Consiliul Local al comunei Ostra ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, privind aprobarea
modificării anexei nr.1 la HCL nr.24 din data 30.06.2010 privind reorganizarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ostra judeţul Suceava ;
- raportul d-lui Masichevici Niculai – sef S.V.S.U Ostra înregistrat la nr. 4230 din
26.11.2012 ;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local ;
În conformitate cu prevederile :
- H.G.R nr.1579 /2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare respectiv Anexa nr.1 la statut ;
În temeiul art.36, alin.(6) lit. ”a ” pct.8 , alin (9) din acelaşi articol şi 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 modificarea Anexei la HCL nr. 24 din data de 30.06.2010 privind
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ostra judeţul Suceava
după cum urmează :
- la pct.nr. 12 din Anexa, respectiv Echipa de Transmisiuni : d-nul Masichevici Viorel
se înlocuieşte cu d-nul Rusu Ilie . Restul punctelor din Anexa rămân neschimbate ;
Art.2 . Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin Compartimentele de specialitate , vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 29.11.2012
Nr.62

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E- PROIECT
privind aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.24 din data de 30.06.2010 privind reorganizarea
S.V.S.U Ostra , judeţul Suceava
Consiliul Local al comunei Ostra ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, privind aprobarea
modificării anexei la HCL nr.24 din data 30.06.2010 privind reorganizarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ostra judeţul Suceava ;
- raportul d-lui Masichevici Niculai – sef S.V.S.U Ostra înregistrat la nr. 4230 din
26.11.2012 ;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local ;
În conformitate cu prevederile :
- H.G.R nr.1579 /2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare respectiv Anexa nr.1 la statut ;
În temeiul art.36, alin.(6) lit. ”a ” pct.8 , alin (9) din acelaşi articol şi art.115,alin.(1),
litera „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 24 din data de 30.06.2010 privind
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ostra judeţul Suceava
după cum urmează :
- la pct.nr. 12 din Anexa, respectiv Echipa de Transmisiuni : d-nul Masichevici Viorel se
înlocuieşte cu d-nul Rusu Ilie . Restul punctelor din Anexa rămân neschimbate ;
Art.2 . Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin Compartimentele de specialitate , vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE - PROIECT
privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Ostra ,judetul Suceava,
Având în vedere :
- raportul prezentat de domnul Oros Ioan - primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- raportul Biroului Contabilitate Buget-Finanţe,,din cadrul aparatului de specialitate a
Primarului comunei Ostra , inregistrat la nr.4481 din 31.12.2012 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozite
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepând cu anul
fiscal 2013.
In temeiul art.36 alin(4) lit.”c” si art.45 alin (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, datorate de persoane
fizice si juridice din cadrul comunei Ostra ,judetul Suceava, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Impozitul pe clădiri la persoanele juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1
% asupra valorii de inventar a clădirii, pentru clădirile neevaluate in ultimei 3 ani cota de
impozitare este de10 % iar pentru cladirile neevaluate in ultimii 5 ani cota de impozitare este de
30 % .
Art.3. Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren si taxa auto pâna
la data de 31 martie 2013 se stabileşte la 10% .
Art. 4 Acordarea de scutiri şi facilităţi se va face conform prevederilor art. 284 , 285
,286 din legea nr.571/2003 privind codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prin
depunerea lunară de cereri şi acte doveditoare , de către contribuabili din care să rezulte
necesitatea aplicării acestor scutiri şi facilităţi .
Art. 5. Primarul comunei Ostra si Biroul Buget Contabilitate Finanţe din cadrul
Primăriei , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Ostra ,judetul Suceava,
Având în vedere :
- raportul prezentat de domnul Oros Ioan - primarul comunei Ostra , judeţul Suceava ;
- raportul Biroului Contabilitate Buget-Finanţe,,din cadrul aparatului de specialitate a
Primarului comunei Ostra , inregistrat la nr.4481 din 31.12.2012 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozite
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepând cu anul
fiscal 2013.
In temeiul art.36 alin(4) lit.”c” si art.45 alin (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, datorate de persoane
fizice si juridice din cadrul comunei Ostra ,judetul Suceava, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Impozitul pe clădiri la persoanele juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1
% asupra valorii de inventar a clădirii, pentru clădirile neevaluate in ultimei 3 ani cota de
impozitare este de10 % iar pentru cladirile neevaluate in ultimii 5 ani cota de impozitare este de
30 % .
Art.3. Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren si taxa auto pâna
la data de 31 martie 2013 se stabileşte la 10% .
Art. 4 Acordarea de scutiri şi facilităţi se va face conform prevederilor art. 284 , 285
,286 din legea nr.571/2003 privind codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prin
depunerea lunară de cereri şi acte doveditoare , de către contribuabili din care să rezulte
necesitatea aplicării acestor scutiri şi facilităţi .
Art. 5. Primarul comunei Ostra si Biroul Buget Contabilitate Finanţe din cadrul
Primăriei , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 31.12.2012
Nr.65

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Decembrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr. 1245 din 27.12.2012
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna Decembrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana Lacramioara

Ostra la 31.12.2012
Nr.66

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala
Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Decmbrie 2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- referatul d-lui director al Scolii Gimnaziale Ostra , nr.1245 din 27.12.2012 ;
- rapoartele de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu prevederile art.276 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d) şi alin.(6) lit. a) pct.1 lit.b) din acelaşi
aliniat şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , literab) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun din
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur pentru cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială Ostra , care nu dispun de locuinţă în comuna Ostra , pentru luna Decembrie 2012
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport de către Primăria Ostra Ostra
se face pe baza solicitării conducerii şcolii a sumelor necesare , după depunerea în contabilitatea
unităţii şcolare la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative , ca urmare a
pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ .
Art.3 Prezenta hotârâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra
prin compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul
secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra ;

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Ioan OROS

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

