ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea constituirii şi utilizării excedentului bugetului local aferent anilor
2010 -2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- rapoartele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr.
895 din 15.03.2013 şi nr.1191 din 18.03.2013 ;
- 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. 5 / 2013 privind bugetul de stat pe anul
2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă constituirea excedentului bugetului local în sumă de 31.503
lei : anul 2010 - 16.178 lei ; anul 2011 – 5103 lei şi anul 2012 – 10.222 lei .
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anilor 20102012 în sumă de 31.503.lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital la cap.80.02.01.30 –
alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale , amenajare micropiaţă , la
secţiunea de dezvoltare al bugetului local aferent anului 2013 .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării excedentului bugetului local aferent anilor
2010 -2012
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- rapoartele Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrate la nr.
895 din 15.03.2013 şi nr.1191 din 18.03.2013 ;
- 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. 5 / 2013 privind bugetul de stat pe anul
2013 ;
În temeiul art.36, alin. (4) lit. ”a” , art. 45 , alin.(2) lit. a şi pe cele ale art. 115
alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă constituirea excedentului bugetului local în sumă de 31.503
lei : anul 2010 - 16.178 lei ; anul 2011 – 5103 lei şi anul 2012 – 10.222 lei .
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anilor 20102012 în sumă de 31.503.lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital la cap.80.02.01.30 –
alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale , amenajare micropiaţă , la
secţiunea de dezvoltare al bugetului local aferent anului 2013 .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 22.03.2013
Nr. 13

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul
2013 şi estimările aferente anilor : 2014 ,2015 şi 2016
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. 1279
din 22.03.2013 ;
- 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. 5/ 2013 privind bugetul de stat
pe anul 2013 ;
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
2013 , conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă estimările bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra
pentru anii : 2014 , 2015 şi 2016 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 26.03.2013
Nr. 18

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra pentru anul
2013 şi estimările aferente anilor : 2014 ,2015 şi 2016
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. 1279
din 22.03.2013 ;
- 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. 5/ 2013 privind bugetul de stat
pe anul 2013 ;
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
2013 , conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă estimările bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra
pentru anii : 2014 , 2015 şi 2016 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului bugetar
2013 , pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , cât şi pentru
celelalte instituţii din subordine
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
1200 din 18.03.2013 ;
- 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 ;
- prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
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 1.658.000 lei , reprezentând nivelul maxim al
cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2013 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,
Rotariu Neculai

Ostra la 22.03.2013
Nr. 14

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului bugetar
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 nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului bugetar
2013 , pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ostra , cât şi pentru
celelalte instituţii din subordine
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul Suceava;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr.
1200 din 18.03.2013 ;
- 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 ;
- prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
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 1.658.000 lei , reprezentând nivelul maxim al
cheltuielilor de personal aferent anului bugetar 2013 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Călin Marcel –administrator al al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra ,înregistrat sub nr.28 din 05.04.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- Ordinul nr.214 din 15.02.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului
de venituri şi cheltuieli întocmit de cãtre unii operatori economici, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia ;
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat
pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (2) 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 al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2013 ,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Administratorul de SC Utilităţi Comunale S.R.L. cu acţionar unic Consiliul
Local Ostra , şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2013
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- raportul d-lui. Oros Călin Marcel –administrator al al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra ,înregistrat sub nr.28 din 05.04.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- Ordinul nr.214 din 15.02.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului
de venituri şi cheltuieli întocmit de cãtre unii operatori economici, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia ;
- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat
pe anul 2013 ;
În temeiul art.36, alin. (2) 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 al SC Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2013 ,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Administratorul de SC Utilităţi Comunale S.R.L. cu acţionar unic Consiliul
Local Ostra , şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 05.04.2013
Nr. 22

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

