ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea exploatării şi valorificării în condiţiile legii , a cantităţii de 124 mc.
lemn de esenţă brad , din pădurea proprietate privată a comunei Ostra situaţă în
localitatea Cîrlibaba , judeţul Suceava , şi modificarea HCL nr. 22/2010
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- raportul Biroului Finananţe Contabilitate , înregistrat la nr. 1020 din 07.03.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
- H.C.L. nr. 22 din 25.06. 2010 ;
- Contractul de Administrare a pădurii , nr. 5588 din 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
In conformitate cu :
- prevederile 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 c , alin.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 ;

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă valorificarea prin Licitaţie pe Picior a masei lemnoase de
esenţă brad , în volum de 124 mc precum şi preţurile de pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă în parte evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Sumele de bani obţinute în urma valorificării masei lemnoase prevăzute
la art.1 se vor constitui venituri la bugetul local .
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri , se abrogă prevederile HCL nr.22
din 25.06.2010 referitoare la construirea unui adăpost pentru animale (saivan ) pe
muntele numit Pleta situat în localitatea Cîrlibaba , aparţinând domeniul privat al
comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.4. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de către primar , , viceprimar ,
Biroul Fiananţe Contabilitate şi va fi comunicată
de secretarul comunei Ostra ,
instituţiei Prefectului precum şi Ocolului Silvic Cîrlibaba .
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

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

Anexa la HCL nr.7 din 27.02.2013

Partida U.P
5263
5264
5265
TOTAL

VI
V
V

u.a

Produs Volum Volum
Brut
Net
9C
ACC II
54
49
124B ACC I
48
44
119A ACC I
22
20
124
113

Pret pornire licitaţie
lei/mc
100
150
85

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea exploatării şi valorificării în condiţiile legii , a cantităţii de 124 mc.
lemn de esenţă brad , din pădurea proprietate privată a comunei Ostra situaţă în
localitatea Cîrlibaba , judeţul Suceava , şi modificarea HCL nr. 22/2010
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava;
- raportul Biroului Finananţe Contabilitate , înregistrat la nr. 1020 din 07.03.2013 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
- H.C.L. nr. 22 din 25.06. 2010 ;
- Contractul de Administrare a pădurii , nr. 5588 din 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la Contractul nr.5588 din 07.10.2002 ;
In conformitate cu :
- prevederile 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 c , alin.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 ;

HOTARASTE:
Art.1 . Se aprobă valorificarea prin Licitaţie pe Picior a masei lemnoase de
esenţă brad , în volum de 124 mc precum şi preţurile de pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă în parte evidenţiate în Anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Sumele de bani obţinute în urma valorificării masei lemnoase prevăzute
la art.1 se vor constitui venituri la bugetul local .
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri , se abrogă prevederile HCL nr.22
din 25.06.2010 referitoare la construirea unui adăpost pentru animale (saivan ) pe
muntele numit Pleta situat în localitatea Cîrlibaba , aparţinând domeniul privat al
comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.4. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de către primar , , viceprimar ,
Biroul Fiananţe Contabilitate şi va fi comunicată
de secretarul comunei Ostra ,
instituţiei Prefectului precum şi Ocolului Silvic Cîrlibaba .
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 27.02.2013
Nr. 7

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 2013 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba
, judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 646
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10205 din data de 30.01.2013 emisă de Ocolul Silvic 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 2013
, 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 – Oros Ioan

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 2013 ,
aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic Cârlibaba
, judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 646
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10205 din data de 30.01.2013 emisă de Ocolul Silvic 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 2013
, 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,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.02.2013
Nr. 6
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 2013 al Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă Ostra, judeţul Suceava.
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .318 din 20.02.2013 ;
- 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 financiare necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2013 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1 , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2013 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1a care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2013 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava– conform Anexei 1b , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.4. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava prin compartimentul de
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

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

COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2013 al Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă Ostra, judeţul Suceava.
Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan , primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ostra , înregistrat la nr .318 din 20.02.2013 ;
- 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 financiare necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2013 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1 , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2013 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava – conform Anexei 1a care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2013 al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Ostra , judeţul Suceava– conform Anexei 1b , care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.4. Primarul Comunei Ostra, judeţul Suceava prin compartimentul de
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.02.2013
Nr. 5
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA

PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi
Ocolul Silvic Cîrlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 645
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10196 din data de 29.01.2013 emisă de Ocolul Silvic 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cîrlibaba , 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 – Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi
Ocolul Silvici Cîrlibaba , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 645
din 07/02 / 2013 ;
- Adresa nr.10196 din data de 29.01.2013 emisă de Ocolul Silvic 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvici Cîrlibaba , 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,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.02.2013
Nr. 8
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aderarea comunei Ostra ,judeţul Suceava
la Asociaţia Comunelor din România
În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,
ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul
unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003,
analizând prevederile Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi
pe cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 februarie
2001,
luând act de Hotărârea adunării generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind
constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,
considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o
uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi
principiile care reprezintă patrimoniul lor comun,
considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este
aderarea comunelor din România la această asociaţie,
considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre
principalele fundamente ale oricărui regim democratic,
analizând prevederile art.31 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.108/2004,
ţinând seama de dispoziţiile art.38 alin.(1) lit.y) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA .adoptă prezenta hotărâre.
Art.1.- (1) Se aprobă aderarea comunei Ostra , judeţul Suceava la Asociaţia
Comunelor din România, însuşind prevederile Statului acesteia .
(2) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a
Primăriei Comunei Ostra , judeţul Suceava la constituirea Corpurilor profesionale ale
Asociaţiei Comunelor din România.
Art.2.- Reprezentarea comunei Ostra , judeţul Suceava în cadrul Asociaţiei
Comunelor din România se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul
acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţie.

Art.3.- Obligaţiile financiare rezultate din aderarea/participarea prevăzută la art.1 se
suportă din bugetul local al comunei Ostra
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava , precum şi preşedintelui Asociaţiei
Comunelor din România, la sediul acesteia.

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 decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la
Şcoala Gimanzială Ostra , judeţul Suceava pentru luna Februarie 2013
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. 116 din 25.02.2013 ;
- 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
Februarie 2013 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,
Rotariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 28.02.2013
Nr. 11

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 Februarie 2013
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. 116 din 25.02.2013 ;
- 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
Februarie 2013 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

PROIECT DE :

COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul -I- 2013,
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. 859 din 26.02.2013 ;
- 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
– I -2013 , în cadrul aşezămintelor culturale din comuna Ostra, conform Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 rimarul 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 - I 2013, 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. 859 din 26.02.2013 ;
- 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 – I – anul 2013 , 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,
Rotariu Neculai

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu
Ostra la ,28.02.2013
Nr. 12

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT

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

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Referatul administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra înregistrat
la nr.1208 din 18.03.2013 ;
- H.C.L nr. 28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ;
- 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 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
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 , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- pct. 3.4.2 din Anexa la H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 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 ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării în parametri
optimi a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prestat prin delegare de
către SC Utilităţi comunale Ostra , se aprobă preluarea de către Primăria
comunei Ostra , a Contractului de furnizare a energiei electrice( cod abonat
1001724267) încheiat între SC E-ON ENERGIE ROM\NIA SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra
judeţul
Suceava , până la finalizarea Proiectului ,, Reabilitarea şi Extinderea Sursei
de Alimentare cu Apă, a Reţelelor de Apă în localitatea Ostra ,judeţul
Suceava “ .
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă şi
preluarea debitelor restante şi penalităţile aferente acestora , ale SC Utilităţi
Comunale Ostra care degurg din contractul de furnizare a energiei electrice
mai sus menţionat .
Art.3. Finanţarea cheltuielilor necesare preluării Contractului de
furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi Comunale
Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra, se va face din bugetul
local al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.4. Primarul comunei Ostra, 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,
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării de către Primăria comunei Ostra , a Contractului
de furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ,
Analizând :
- Expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan –primarul comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- Referatul administratorului SC Utilităţi Comunale Ostra înregistrat
la nr.1208 din 18.03.2013 ;
- H.C.L nr. 28 din 05.08.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. ;
- 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 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
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 , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.3 alin.1şi 2 , art.8 alin.1 şi 2 , din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- pct. 3.4.2 din Anexa la H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 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 ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării în parametri
optimi a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prestat prin delegare de
către SC Utilităţi comunale Ostra , se aprobă preluarea de către Primăria
comunei Ostra , a Contractului de furnizare a energiei electrice( cod abonat
1001724267) încheiat între SC E-ON ENERGIE ROM\NIA SA şi SC Utilităţi
Comunale Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra
judeţul
Suceava , până la finalizarea Proiectului ,, Reabilitarea şi Extinderea Sursei
de Alimentare cu Apă, a Reţelelor de Apă în localitatea Ostra ,judeţul
Suceava “ .
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă şi
preluarea debitelor restante şi penalităţile aferente acestora , ale SC Utilităţi
Comunale Ostra care degurg din contractul de furnizare a energiei electrice
mai sus menţionat .
Art.3. Finanţarea cheltuielilor necesare preluării Contractului de
furnizare a energiei electrice încheiat între E-ON SA şi SC Utilităţi Comunale
Ostra SRL , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra, se va face din bugetul
local al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.4. Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate ,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la ,22.03.2013
Nr. 15

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea constituirii Comisiei locale pentru elaborarea Regulamentului
propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatu Secretarului comunei Ostra înregistrat la nr.1209 din 18.03.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor 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 ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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
constituirea
Comisiei locale
pentru elaborarea
Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra
,judeţul Suceava , evidenţiată în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri .

A v i z a t,

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan

Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

Anexa la HCL nr.16 din 22.0.3.2013

Nr.
Crt.

Numele şi Prenumele

Funcţie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dorneanu Dinu
Maxim Constantin
Smărăndeanu Bogdan
Ailenei Diana
Iacob Petru
Rotariu Neculai
Coperza Viorica
Covatari Ionel
Grigoraş Adina Elena
Piticaru Cornel
Masichevici Niculai

Consilier local
Consilier local
Secretar comună
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier asistent
Consilier juridic
Consilier principal

Funcţie ocupată
în
cadrul
comisiei
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii Comisiei locale pentru elaborarea Regulamentului
propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul
Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava ;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatu Secretarului comunei Ostra înregistrat la nr.1209 din 18.03.2013 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor 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 ;
În temeiul , art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , 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
constituirea
Comisiei locale
pentru elaborarea
Regulamentului propriu de vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra
,judeţul Suceava , evidenţiată în Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu
Ostra la ,22.04.2013
Nr. 16

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei
Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava,
înregistrat cu nr. 1236 din 19.03.2013 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare
economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei ,
agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Contractul nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rorariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 22.04.2013
Nr. 17

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea Contractului nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei
Ostra , judeţul Suceava ”

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică şi Achiziţii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava,
înregistrat cu nr. 1236 din 19.03.2013 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare
economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei ,
agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de luicrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) , precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Contractul nr. 4013 din 07.11.2012 ,, Servicii de întocmire
documentaţie cadastrală şi întabulare a imobilelor proprietatea privată a comunei Ostra ,
judeţul Suceava ” prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra şi Biroul Buget Contabilitate Finanţe vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A v i z a t,
Iniţiator al proiectului de hotărâre,

Secretar comună,

Smărăndeanu Bogdan

Primar – Oros Ioan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare pentru trimestrul - I – anul 2013

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. 1453
din 01/04 / 2013 ;
- 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. 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -I conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

anul

2013 ,

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 - I – anul 2013

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. 1453
din 01/04 / 2013 ;
- 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. 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 execuţia bugetară pentru trimestrul -I conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

anul

2013 ,

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

Preşedinte de şedinţă,
Rorariu Neculai

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 05.04.2013
Nr. 21

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL – Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale
provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- adresa nr.2734 /BC din 21.02.2013 a Instituţiei Prefectului Suceava ;
- oferta comercială nr.2713 /08.03.2013 a SC Mondeco SRL Suceava ;
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru şi Protecţia Mediului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.
1035 din 19.03.2013 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare
economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei ,
agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.9 alin(2) şi (3) din O.G. nr.47/2005 privind reglementãri de neutralizare a
deşeurilor de origine animalã , cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) , alin.(6) pct.9 precum şi al art. 45
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL , - Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale
provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava , conform ofertei
de servicii anexată la prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate,
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

vor

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 încheierii unui Contract de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL – Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale
provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava;
- adresa nr.2734 /BC din 21.02.2013 a Instituţiei Prefectului Suceava ;
- oferta comercială nr.2713 /08.03.2013 a SC Mondeco SRL Suceava ;
- Raportul Compartimentului Urbanism Cadastru şi Protecţia Mediului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava, înregistrat cu nr.
1035 din 19.03.2013 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare
economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei ,
agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.9 alin(2) şi (3) din O.G. nr.47/2005 privind reglementãri de neutralizare a
deşeurilor de origine animalã , cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) , alin.(6) pct.9 precum şi al art. 45
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii , cu SC Mondeco
SRL , - Suceava , în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale
provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava , conform ofertei
de servicii anexată la prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate, vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Rorariu Neculai

Ostra la 05.04.2013
Nr. 23

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 Martie 2013
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. 186 din 21.03.2013 ;
- 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
Martie 2013 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,
Rotariu Neculai

Ostra la 27.03.2013
Nr. 19

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 Martie 2013
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. 186 din 21.03.2013 ;
- 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
Martie 2013 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
PRIMAR
H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea Acordului de Cooperare între primăria comunei
Ostra şi Primăria comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării funcţiei
de audit public intern
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedre :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- Raportul Compartimentului de specialitate al primarului comunei Ostra , întocmit de
d-nul Piticaru Cornel – consilier juridic , înregistrat la nr.1374 din 27.03.2013 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare
economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei ,
agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.11 lit.b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.5, alin.(1) şi ale art.10 din H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern ;
În temeiu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între primăria comunei
Ostra şi
Primăria comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării funcţiei de
audit public intern , conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Oros Ioan –primarul comunei Ostra , să semneze
acordul de cooperare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre .
Art. 3. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate ,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 încheierii Acordului de Cooperare
între primăria comunei Ostra şi Primăria comunei Stulpicani , în vederea
organizării şi exercitării funcţiei de audit public intern
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedre :
- expunerea de motive a d-lui. Oros Ioan – primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- Raportul Compartimentului de specialitate al primarului comunei Ostra , întocmit de
d-nul Piticaru Cornel – consilier juridic , înregistrat la nr.1374 din 27.03.2013 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare
economico- socială , buget ,finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei ,
agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului şi turism ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administraţie publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
În conformitate cu prevederile :
- art.11 lit.b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.5, alin.(1) şi ale art.10 din H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern ;
În temeiu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între primăria comunei
Ostra şi
Primăria comunei Stulpicani , în vederea organizării şi exercitării funcţiei de
audit public intern , conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Oros Ioan –primarul comunei Ostra , să semneze
acordul de cooperare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre .
Art. 3. Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate implicate ,va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Preşedinte de şedinţă,
Rotariu Neculai

Ostra la 27.03.2013
Nr. 20

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

