ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local aferent anului 2010 , a sumei
necesară fondului de salarii şi a 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. 196 din
21.01.20111 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile Ordinului M.I.A. nr.7/57 /2011 privind aprobarea nivelului maximal
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale
pe anul 2011 ;
- 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. 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 utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2010 în sumă
de 16.178 lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital la cap.65020302-învătământ primar la
secţiunea de dezvoltare al bugetului local aferent anului 2011 .
Art.2. Se aprobă suma de 1.722.000 lei reprezentând fondul de salarii aferent anului
bugetar 2011 pentru un număr de 22 posturi ocupate defininitiv sau temporar din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava
Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul Suceava
pe anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Ostra la 27.01.2011
Nr. 1

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE :
HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local aferent anului 2010 , a sumei
necesară fondului de salarii şi a 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. 196 din
21.01.20111 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile Ordinului M.I.A. nr.7/57 /2011 privind aprobarea nivelului maximal
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale
pe anul 2011 ;
- 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. 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 utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2010 în sumă
de 16.178 lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital la cap.65020302-învătământ primar la
secţiunea de dezvoltare al bugetului local aferent anului 2011 .
Art.2. Se aprobă suma de 1.722.000 lei reprezentând fondul de salarii aferent anului
bugetar 2011 pentru un număr de 22 posturi ocupate defininitiv sau temporar din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , judeţul Suceava
Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ostra, judeţul Suceava
pe anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

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

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
PROIECT DE :
HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2011 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. 89 din 12.01.2011 întocmit de viceprimarul comunei Ostra , dl. Moroşan
Gheorghe ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
- prevederile art. 7 , 8 şi 9 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
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 2011 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat , 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 2011 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. 89 din 12.01.2011 întocmit de viceprimarul comunei Ostra , dl. Moroşan
Gheorghe ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor legii nr.411/2001 privind venitul minim garantat ;
- prevederile art. 7 , 8 şi 9 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
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 2011 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificăriel 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,
Maxim Constantin

Ostra la 31.01.2011
Nr. 2

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
PROIECT DE :
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării comunei Ostra ,judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a
Localităţilor ”

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- Expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Coperza Grigore;
- Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 472 din 04.02.2011 ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile :
- art. 11 şi 12 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 36 alin. (4) lit. e, respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „f” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă

participarea comunei Ostra

prin Consiliul Local al comuenei Ostra

reprezentat de domnul primar Grigore Coperza ca membru asociat cu unităţile administrativ teritoriale
învecinate pentru înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru
Serviciile de Salubrizare a Localităţilor ”
Art. 2. –(1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate

publică.
(2) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza
de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizării în comun a unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aderente Serviciului, pe baza strategiei de
dezvoltare al acestuia, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive
ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţile
administrativ-teritoriale arătate la art. 1.
(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale componente îşi păstrează autonomia locală în condiţiile legii.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţează compartimetul
Contencios Administrativ

si Compartimentul Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii

Publice 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 participării comunei Ostra ,judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a
Localităţilor ”

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- Expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, - dl. Coperza Grigore;
- Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 472 din 04.02.2011 ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile :
- art. 11 şi 12 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 36 alin. (4) lit. e, respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „f” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă participarea comunei Ostra prin Consiliul Local al comuenei Ostra
reprezentat de domnul primar Grigore Coperza ca membru asociat cu unităţile administrativ teritoriale
învecinate pentru înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru
Serviciile de Salubrizare a Localităţilor ”
Art. 2. –(1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate

publică.
(2) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza
de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizării în comun a unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aderente Serviciului, pe baza strategiei de
dezvoltare al acestuia, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive
ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţile
administrativ-teritoriale arătate la art. 1.
(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale componente îşi păstrează autonomia locală în condiţiile legii.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţează compartimetul
Contencios Administrativ si Compartimentul Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii
Publice din cadrul primăriei comunei Ostra , judeţul Suceava .

Preşedinte de şedinţă,
Maxim Constantin

Ostra la 08.02.2011
Nr. 4

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demisiei d-lui Robaniuc Dumitru , şi numirea unui nou administrator a SC
Utilităţi comunale Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra ;
Având în vedere:
- H.C.L. nr. 27 din 05.08.2010 privind înfiinţatarea S.C. Utilităţi comunale Ostra S.R.L ;
- demisia domnului Robaniuc Dumitru din funcţia de administrator a S.C. Utilităţi Comunale
Ostra , judeţul Suceava din data de 30.11.2010 ;
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local , 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 :
- dispoziţiile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a şi lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 14, art. 37 şi art. 45 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă demisia d-lui Robaniuc Dumitru din funcţia de administrator al SC Utilităţi
Comunale Ostra , începând cu data de 01.02.2011 ;
Art. 2. Se numeşte d-nul Oros Călin Marcel în funcţia de administrator al SC Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. , începând cu data de 01.02.2011 .
Art. 3. Se împuterniceşte d-nul Oros Călin Marcel , administrator al SC Utilităţi Comunale
Ostra S.R.L. , să semneze toate documentele prezăzute de lege în relaţia cu instituţiile bancare
precum şi cu terţii .
Preşedinte de şedinţă
Maxim Constantin

Ostra la 08.02.2010
Nr. 3

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
PROIECT DE :
HOTĂRÂRE
privind aprobarea demisiei d-lui Robaniuc Dumitru , şi numirea unui nou administrator a SC
Utilităţi comunale Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra ;
Având în vedere:
- H.C.L. nr. 27 din 05.08.2010 privind înfiinţatarea S.C. Utilităţi comunale Ostra S.R.L ;
- demisia domnului Robaniuc Dumitru din funcţia de administrator a S.C. Utilităţi Comunale
Ostra , judeţul Suceava din data de 30.11.2010 ;
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava ;
- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local , 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 :
- dispoziţiile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a şi lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 14, art. 37 şi art. 45 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă demisia d-lui Robaniuc Dumitru din funcţia de administrator al SC Utilităţi
Comunale Ostra , începând cu data de 01.02.2011 ;
Art. 2. Se numeşte d-nul Oros Călin Marcel în funcţia de administrator al SC Utilităţi
Comunale Ostra S.R.L. , începând cu data de 01.02.2011 .
Art. 3. Se împuterniceşte d-nul Oros Călin Marcel , administrator al SC Utilităţi Comunale
Ostra S.R.L. , să semneze toate documentele prezăzute de lege în relaţia cu instituţiile bancare
precum şi cu terţii .

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

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înlesnirea la plata majorarilor de întarziere calculate pentru neachitarea în termen
a taxelor şi impozitelor locale , datorate de catre d-nul Coperza Vasile din comuna Ostra
, judeţul
Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând:
- cererea d-lui Coperza Vasile înregistrată la nr. ____ din data de ___/__/ 2011 ;
- expunerea de motive prezentată de domnul Coperza Grigore, primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava;
- raportul compartimentului financiar –contabil înregistrat la nr.____ din ___/___/
2011 ;
- raportul comisiei de specialitate consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 1, litera „c” din Normele metodologice privind
procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor
venituri ale bugetelor locale, aprobate prin H.G.R. nr.794 /2002 cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (9) , art. 45 , alin.(1) litera „c” şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera “b“ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă scutirea de la plata majorarilor de întarziere, în suma de 162 lei ,
calculate pentru neachitarea în termen a taxelor şi impozitelor locale datorate de d-nul
Coperza Vasile din comuna Ostra , judeţul Suceava ;
Art.2 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă
Maxim Constantin

Ostra la 08.02.2011
Nr. 4

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spaţii cu destinatie de cabinete
medicale din imobilul proprietate privata a comunei Ostra , situate în comuna
Ostra , nr.62 judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând:
- expunerea de motive prezentată de domnul Coperza Grigore, primarul
comunei Ostra, judeţul Suceava;
- cererea nr.504 din 07.02.2011a d-nei dr. Bîrsan Ionica Graţiela ;
-cererea nr.464 din 04.02.2011 a d-nei dr. Coperza Emilia ;
- cererea nr. 505 din 07.02.2011 a d-lui dr.Fărcăşanu Tudor Lucian ;
- raportul compartimentului de specialitate Urbanism Cadastru , Mediu şi
Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 568din 10.02.2011 ;
- raportele de avizare favorabilă a comisiilor de specialitate ale Consiliului
local ;
În conformitate cu prevederile :
-art.124 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată
cu modificările şi completările ulterioare :
- art.12 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.14 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.124/1998, privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare ;
- art. 12 alin.2 din O.U.G.83 /2000 privin organizarea şi funcţionarea
cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical ;
In temeiul prevederilor art.10, art.36 alin(2) lit.c şi d ,alin.(6) lit.a pct.3
şi lit.b , art. 45 , alin.(1) litera „c” şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera “b“ din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările
şi completările ulterioare .
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioadă de
5 ani a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 54,15 mp, şi 28,52 mp spaţiu comun
format din 5 camere , situat în imobilul clădire Dispensar Uman nr.62 , d-nei

dr. Birsan Ionica Graţiela , identificat cu planul de situaţie –Anexa nr.1 , parte
integrantă din prezenta hotărâre .

(2) Spaţiul medical prevăzut la aliniatul 1 se transmite în
folosinţă gratuită d-nei dr. Bârsan Ionica Graţiela în vederea asigurării
spaţiului necesar desfăşurării activităţii Cabinetului Medical Individual (
Medicină de familie ) ;
(3) Se aprobă Contractul de Comodat ce va fi încheiat în acest
sens, conform Anexei nr.2 ,parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.2. (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioadă de
5 ani a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 48,7 mp , şi 23,48 mp . spaţiu comun ,
format din 5 camere , situate în imobilul clădire Dispensar Uman nr.62 , d-nei
dr. Coperza Emilia , identificat cu planul de situaţie –Anexa nr.3 , parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Spaţiul medical prevăzut la aliniatul 1 se transmite în
folosinţă gratuită d-nei dr.Coperza Emilia în vederea asigurării spaţiului
necesar desfăşurării activităţii Cabinetului Medical Individual ( Medicină de
familie ) ;
(3) Se aprobă Contractul de Comodat ce va fi încheiat în acest
sens, conform Anexei nr.4 ,parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.3 (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioadă de 5
ani a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 22mp , şi 13 mp . spaţiu comun format 2
camere , situat în imobilul clădire Dispensar Uman nr.62 , d-lui dr.
Fărcăşanu Tudor Lucian , identificat cu planul de situaţie –Anexa nr.5 , parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Spaţiul medical prevăzut la aliniatul 1 se transmite în
folosinţă gratuită d-lui dr. Fărcăşanu Tudor Lucian în vederea asigurării
spaţiului necesar desfăşurării activităţii Cabinetului Medical Individual (
Cabinet stomatologic) ;
(3) Se aprobă Contractul de Comodat ce va fi încheiat în acest
sens, conform Anexei nr.6 ,parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.4. Titularii
drepturilor de
folosinta gratuita vor
suporta
contravaloarea cotei parti din cheltuielile efectuate pentru plata utilitatilor.
Art.5 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care vi comunicată în
termenul legal ,persoanelor şi instituţiilor implicate .
Preşedinte de şedinţă
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comuna Ostra
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 15.02.2011
Nr. 6

PROIECT DE :
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTARARE
privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spaţii cu destinatie de cabinete
medicale din imobilul proprietate privata a comunei Ostra , situate în comuna
Ostra , nr.62 judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând:
- expunerea de motive prezentată de domnul Coperza Grigore, primarul
comunei Ostra, judeţul Suceava;
- cererea nr.504 din 07.02.2011a d-nei dr. Bîrsan Ionica Graţiela ;
-cererea nr.464 din 04.02.2011 a d-nei dr. Coperza Emilia ;
- cererea nr. 505 din 07.02.2011 a d-lui dr.Fărcăşanu Tudor Lucian ;
- raportul compartimentului de specialitate Urbanism Cadastru , Mediu şi
Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 568din 10.02.2011 ;
- raportele de avizare favorabilă a comisiilor de specialitate ale Consiliului
local ;
În conformitate cu prevederile :
-art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată
cu modificările şi completările ulterioare :
- art.12 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.14 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.124/1998, privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare ;
- art. 12 alin.2 din O.U.G.83 /2000 privin organizarea şi funcţionarea
cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical ;
In temeiul prevederilor art.10, art.36 alin(2) lit.c şi d ,alin.(6) lit.a pct.3
şi lit.b , art. 45 , alin.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) , litera “b“ din Legea
administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare .

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioadă de
5 ani a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 54,15 mp, şi 28,52 mp. spaţiu comun
format din 5 camere , situat în imobilul clădire Dispensar Uman nr.62 , d-nei
dr. Birsan Ionica Graţiela , identificat cu planul de situaţie –Anexa nr.1 , parte
integrantă din prezenta hotărâre .

(2) Spaţiul medical prevăzut la aliniatul 1 se transmite în
folosinţă gratuită d-nei dr. Bârsan Ionica Graţiela în vederea asigurării
spaţiului necesar desfăşurării activităţii Cabinetului Medical Individual Medicină de familie .
(3) Se aprobă Contractul de Comodat ce va fi încheiat în acest
sens, conform Anexei nr.2 ,parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.2. (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioadă de
5 ani a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 48,7 mp , şi 23,48 mp . spaţiu comun ,
format din 5 camere , situate în imobilul clădire Dispensar Uman nr.62 ,
d-nei dr. Coperza Emilia , identificat cu planul de situaţie –Anexa nr.3 , parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Spaţiul medical prevăzut la aliniatul 1 se transmite în
folosinţă gratuită d-nei dr.Coperza Emilia în vederea asigurării spaţiului
necesar desfăşurării activităţii Cabinetului Medical Individual ( Medicină de
familie ) ;
(3) Se aprobă Contractul de Comodat ce va fi încheiat în acest
sens, conform Anexei nr.4 , parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.3 (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioadă de 5
ani a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 22mp , şi 13 mp . spaţiu comun format 2
camere , situat în imobilul clădire Dispensar Uman nr.62 , d-lui dr.
Fărcăşanu Tudor Lucian , identificat cu planul de situaţie –Anexa nr.5 , parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Spaţiul medical prevăzut la aliniatul 1 se transmite în
folosinţă gratuită d-lui dr. Fărcăşanu Tudor Lucian în vederea asigurării
spaţiului necesar desfăşurării activităţii Cabinetului Medical Individual (
Cabinet stomatologic) ;
(3) Se aprobă Contractul de Comodat ce va fi încheiat în acest
sens, conform Anexei nr.6 ,parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.4. Titularii
drepturilor de
folosinta gratuita vor
suporta
contravaloarea cotei parti din cheltuielile efectuate pentru plata utilitatilor.
Art.5 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată în
termenul legal ,persoanelor şi instituţiilor implicate .

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

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
HOTARARE - PROIECT
privind aprobarea reducerii unui numar de 17 posturi - asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav cu însoţitor , din cadrul Primariei comunei Ostra – strategie economicofinanciara privind unitatea administrativ- teritoriala Ostra
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând:
- expunerea de motive prezentată de domnul Coperza Grigore, primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava;
- Raportul Biroului Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Ostra ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
- Prevederile ordinului comun nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor
administrative-teritoriale pe anul 2011 ;
- prevederile art. 42 din lg. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
dispozitiile OUG 84/2010;
- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea legii 273/2006 privind finantele
publice locale, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare, dispozitiile art. III
, alin (4) , (5) si (6);

- Prevederile art. 65 alin(1) si alin (2), art. 68 si 69 din Codul Muncii, cu modificarile
si completarile ulterioare,
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.3 lit.b) , alin (4) lit. e), 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 aproba reducerea unui numar de 17 posturi – asistenti personali ai
persoanelor

cu handicap grav cu însoţitor , din cadrul Primariei comunei Ostra ,

conform anexei nominale, ce face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2.

Desfacerea contractelor de munca a asistentilor personali se va face in

temeiul art. 65 alin (1) si alin (2) coroborat cu prevederile art.68 alin (1), referitoare la
concedierea din motive care nu tin de persoana salariatului – concedierea colectiva- cu
respectarea conditiile impuse de normele in vigoare.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata catre: Inspectoratul Teritorial de Munca,
Suceava precum si Agentiei Teritoriale a Fortei de Munca;
Art.4. Primarul comunei prin Compartimentele de

specialitate va

aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari care va fi comunicată persoanelor vizate
precum şi instituţiilor implicate .

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

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea reducerii unui numar de 17 posturi - asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav cu însoţitor , din cadrul Primariei comunei Ostra –
strategie economico-financiara privind unitatea administrativ- teritoriala Ostra
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând:
- expunerea de motive prezentată de domnul Coperza Grigore, primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava;
- Raportul Biroului Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Ostra ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
- Prevederile ordinului comun nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor
administrative-teritoriale pe anul 2011 ;
- prevederile art. 42 din lg. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
dispozitiile OUG 84/2010;
- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea legii 273/2006 privind finantele
publice locale, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare, dispozitiile art. III
, alin (4) , (5) si (6);
- Prevederile art. 65 alin(1) si alin (2), art. 68 si 69 din Codul Muncii, cu modificarile
si completarile ulterioare,
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.3 lit.b) , alin (4) lit. e), art.45 alin.(1) şi pe
cele ale art. 115 alin.(1) , litera“b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

publice

HOTARASTE

Art.1. Se aproba reducerea unui numar de 17 posturi – asistenti personali ai
persoanelor

cu handicap grav cu însoţitor , din cadrul Primariei comunei Ostra ,

conform anexei nominale, ce face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2.

Desfacerea contractelor de munca a asistentilor personali se va face in

temeiul art. 65 alin (1) si alin (2) coroborat cu prevederile art.68 alin (1), referitoare la
concedierea din motive care nu tin de persoana salariatului – concedierea colectiva- cu
respectarea conditiile impuse de normele in vigoare.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata catre: Inspectoratul Teritorial de Munca,
Suceava precum si Agentiei Teritoriale a Fortei de Munca;
Art.4. Primarul comunei prin Compartimentele de

specialitate va

aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari care va fi comunicată persoanelor vizate
precum şi instituţiilor implicate .

Preşedinte de şedinţă
Smărăndeanu Dumitru

Ostra la 15.02.2011
Nr. 7

Contrasemnează :
Secretar comuna Ostra
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea condiţiilor specifice şi a listelor de bunuri prevăzute în Legea
416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.277/2010 privind alocaţia de susţinere ,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra;
- raportul compartimentului de asistenţă socială, înregistrat la nr. 427 din
02.02.2011 ;
- raportul comisiei de specialitate nr. 3 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 18 alin.(1) şi art.22 din H.G. nr.50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin.(6), litera “a” pct.2 , art.45 şi art.115 alin.(1) , litera “b“
alin.(1) , litera “b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă condiţiile specifice pentru acordarea , suspendarea , încetarea
dreptului de ajutor social în anul 2011, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă limitele minime ale veniturilor ce s-ar putea obţine de către
familiile care au în proprietate terenuri,clădiri ,spaţii locative sau alte bunuri mobile ori imobile
necesare determinării venitului net lunar al beneficiarului de ajutor social, de alocaţie de
susţinere pentru anul 2011 , conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.3. Se aprobă lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei
familii , conform Anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.4. Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru
nevoile unei familii conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre .
Art.5. Se stabileşte valoarea venitului realizat din prestarea unor munci ocazionale
în sumă de 70 lei/lună persoană aptă de muncă beneficiară de ajutor social .
Art.6. Prin adoptarea prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art.7.Primarul comunei, prin compartimentul de asistenţă socială, precum şi comisia
de efectuare a anchetelor sociale , 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
privind aprobarea condiţiilor specifice şi a listelor de bunuri prevăzute în Legea
416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.277/2010 privind alocaţia de susţinere ,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra;
- raportul compartimentului de asistenţă socială, înregistrat la nr. 427 din
02.02.2011 ;
- raportul comisiei de specialitate nr. 3 a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 18 alin.(1) şi art.22 din H.G. nr.50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin.(6), litera “a” pct.2 , art.45 şi art.115 alin.(1) , litera “b“
alin.(1) , litera “b“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă condiţiile specifice pentru acordarea , suspendarea , încetarea
dreptului de ajutor social în anul 2011, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă limitele minime ale veniturilor ce s-ar putea obţine de către
familiile care au în proprietate terenuri,clădiri ,spaţii locative sau alte bunuri mobile ori imobile
necesare determinării venitului net lunar al beneficiarului de ajutor social, de alocaţie de
susţinere pentru anul 2011 , conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.3. Se aprobă lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei
familii , conform Anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.4. Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru
nevoile unei familii conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre .
Art.5. Se stabileşte valoarea venitului realizat din prestarea unor munci ocazionale
în sumă de 70 lei/lună persoană aptă de muncă beneficiară de ajutor social .
Art.6. Prin adoptarea prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art.7.Primarul comunei, prin compartimentul de asistenţă socială, precum şi comisia
de efectuare a anchetelor sociale , va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Preşedinte de şedinţă
Smărăndeanu Dumitru
Contrasemnează :
Secretar comuna Ostra
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 15.02.2011
Nr. 8

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2010
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- raportul d-lui. Coperza Grigore -primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava, privind aprobarea exerciţiului bugetar pentru anul 2010 ;
- raportul Biroului
Buget Finanţe Contabilitate , din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.726 din 21.02.2011 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile articolului 36, alin.(4), litera „a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul 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 aprobă execuţia bugetară pentru anul 2010 conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 execuţiei bugetare pentru anul 2010
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- raportul d-lui. Coperza Grigore -primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava, privind aprobarea exerciţiului bugetar pentru anul 2010 ;
- raportul Biroului
Buget Finanţe Contabilitate , din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.726 din 21.02.2011 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate a
Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile articolului 36, alin.(4), litera „a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul 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 aprobă execuţia bugetară pentru anul 2010 conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Preşedinte de şedinţă
Smărăndeanu Dumitru

Ostra la 25.02.2011
Nr. 9

Contrasemnează :
Secretar comuna Ostra,
Bogdan Smărăndeanu

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 secretarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 918 din 08.03.2011 privind stabilirea
taxei de păşunat pentru anul 2011 ;
- referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice ,înregistrat
la nr. 919 din 08.03. 2011 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale 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 ;
- 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 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. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii
şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “ CIUHA ” în suprafaţă de 10 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.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 410
lei/ an .
Art.3. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii
şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “ OSTRA MICĂ ” în suprafaţă de 29,84 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
1223 lei/ an .
Art.4. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a prezentei hotărâri a
trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 1 ” 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.4 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1886 lei/ an .
Art.5. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile
legii şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 2 ” în suprafaţă de 46
ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situat în etravilanul comunei .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică
deschisă , conform Anexei nr.5 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1886 lei/ an .
Art.6. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile
legii şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 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.6 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1886 lei/ an .
Art.7. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii
şi a prezentei hotărâri a trupurilor de păşune ,numite “PLETA , CRUHLA , LA MUTARE ” în
suprafaţă de 31,75 ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situate în
extravilanul comunei Cîrlibaba , judeţul Suceava .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică
deschisă , conform Anexei nr.7 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1302 lei/ an .
Art.8. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii
şi a prezentei hotărâri a trupurilor de păşune ,numite “DOSUL ŢAPULUI , CIORNA ” în
suprafaţă de 43 ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situate în extravilanul
comunei Cîrlibaba , judeţul Suceava .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică
deschisă , conform Anexei nr.8 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1763 lei/ an .
Art.9. 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.10 . 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
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comuna Ostra,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 11.03.2011
Nr. 10

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. 919 din 08.03. 2011 ;
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :

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 unor trupuri de păşune 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 41 lei conform
Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(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.3 , 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 “ CIUHA ” în suprafaţă de 10 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.4 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 410
lei/ an .
Art.3. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile
legii şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “ OSTRA MICĂ ” în suprafaţă de
29,84 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.5 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1223 lei/ an .
Art.4. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile
legii şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 1 ” 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.6 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1886 lei/ an .
Art.5. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile
legii şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 2 ” în suprafaţă de 46
ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situat în etravilanul comunei .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia
publică deschisă , conform Anexei nr.7 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1886 lei/ an .
Art.6. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile
legii şi a prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 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.8 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1886 lei/ an .
Art.7. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii
şi a prezentei hotărâri a trupurilor de păşune ,numite “PLETA , CRUHLA , LA MUTARE ” în
suprafaţă de 31,75 ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situate în
extravilanul comunei Cîrlibaba , judeţul Suceava .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică
deschisă , conform Anexei nr.9 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1302 lei/ an .
Art.8. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii
şi a prezentei hotărâri a trupurilor de păşune ,numite “DOSUL ŢAPULUI , CIORNA ” în
suprafaţă de 43 ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situate în extravilanul
comunei Cîrlibaba , judeţul Suceava .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia
publică deschisă , conform Anexei nr.10 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de
1763 lei/ an .
Art.9. 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.10 . 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 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 secretarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 918 din 08.03.2011 privind stabilirea taxei de
păşunat pentru anul 2011 ;
- referatul Compartimentului Informatică Integrare Europeană şi Achiziţii Publice ,înregistrat la nr.
919 din 08.03. 2011 ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale 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 ;
- 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
unor trupuri de păşune 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 /Anul 2011 - în sumă de 41 lei conform
Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(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.3 , 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 “ CIUHA ” în suprafaţă de 10 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.4 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 410 lei/ an .
Art.3. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “ OSTRA MICĂ ” în suprafaţă de 29,84 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.5 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1223 lei/ an .
Art.4. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 1 ” 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.6 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1886 lei/ an .
Art.5. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 2 ” în suprafaţă de 46 ha , aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra , situat în etravilanul comunei .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică deschisă ,
conform Anexei nr.7 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1886 lei/ an .
Art.6. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupului de păşune ,numit “BOTUŞANU 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.8 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1886 lei/ an .
Art.7. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupurilor de păşune ,numite “PLETA , CRUHLA , LA MUTARE ” în suprafaţă
de 31,75 ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situate în extravilanul comunei
Cîrlibaba , judeţul Suceava .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică deschisă ,
conform Anexei nr.9 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1302 lei/ an .
Art.8. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, în condiţiile legii şi a
prezentei hotărâri a trupurilor de păşune ,numite “DOSUL ŢAPULUI , CIORNA ” în suprafaţă de
43 ha , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , situate în extravilanul comunei Cîrlibaba ,
judeţul Suceava .
(2) Se aprobă Caietul de sarcini în baza căruia se organiza licitaţia publică deschisă ,
conform Anexei nr.10 , parte integrantă din prezenta hotărâre .
(3) Preţul minim de începere a licitaţiei publice de concesionare este de 1763 lei/ an .
Art.9. 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.10 . 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
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comuna Ostra,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 11.03.2011
Nr. 10
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea în vederea ameliorării prin împădurire a unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul compartimentului Urbanism Cadastru Mediu din cadrul primăriei comunei
Ostra , înregistrat la nr. 962 din 11.03.2011 ;
- adresa Ocolului Silvic Stulpicani , înregistrată la nr.935 din 10.03.2011 ;
- adresa Consiliului Judeţean Suceava , înregistrată la nr. 869 din 04.03.2011 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.2 a consiliului local;
- Ordinul nr. 111 /2011 al Prefectului judeţului Suceava privind reorganizarea
Comisiilor comunale ,orăşeneşti şi municipale pentru identificarea ,delimitarea şi constituirea
perimetrelor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate din judeţul Suceava
În conformitate cu prevederile :
- H.G. nr. 786/1993 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea grupelor de
terenuri care intră în perimetrele de ameliorare , precum şi componenţa , funcţionarea şi
atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare ;
- Legea nr.100 /2010 privind împădurirea terenurilor degradate ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. c , alin.5 lit.c ,, alin.6 lit.a pct.9 art. 45 , alin.(2) lit. e 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 ca suprafaţa de 1 ha teren degradat aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra , situată în locul numit “ La Luca “ , evidenţiată în Anexa la prezenta hotarâre
să fie supusă ameliorării prin împădurire prin grija şi sprijinul Inspectoratului Silvic al judeţului
Suceava respectiv Ocolul Silvic Stulpicani .
Art.2. Documentaţia necesară delimitării perimetrului de ameliorare prin împădurire se
va depune de către Primăria comunei Ostra la Inspectoratul Silvic al judeţului Suceava în
vederea obţinerii fondurilor necesare finanţării lucrărilor de ameliorare .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate , va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 11.03.2011
Nr. 11

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea în vederea ameliorării prin împădurire a unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul Compartimentului Urbanism Cadastru Mediu din cadrul primăriei
comunei Ostra , înregistrat la nr. 962 din 11.03.2011 ;
- adresa Ocolului Silvic Stulpicani , înregistrată la nr.935 din 10.03.2011 ;
- adresa Consiliului Judeţean Suceava , înregistrată la nr. 869 din 04.03.2011 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.2 a consiliului local;
- Ordinul nr. 111 /2011 al Prefectului judeţului Suceava privind reorganizarea
Comisiilor comunale ,orăşeneşti şi municipale pentru identificarea ,delimitarea şi constituirea
perimetrelor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate din judeţul Suceava
În conformitate cu prevederile :
- H.G. nr. 786/1993 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea grupelor de
terenuri care intră în perimetrele de ameliorare , precum şi componenţa , funcţionarea şi
atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare ;
- Legea nr.100 /2010 privind împădurirea terenurilor degradate ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. c , alin.5 lit.c ,, alin.6 lit.a pct.9 art. 45 , alin.(2) lit. e 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 ca suprafaţa de 1 ha teren degradat aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra , situată în locul numit “ La Luca “ , evidenţiată în Anexa la prezenta hotarâre
să fie supusă ameliorării prin împădurire prin grija şi sprijinul Inspectoratului Silvic al judeţului
Suceava respectiv Ocolul Silvic Stulpicani .
Art.2. Documentaţia necesară delimitării perimetrului de ameliorare prin împădurire se
va depune de către Primăria comunei Ostra la Inspectoratul Silvic al judeţului Suceava în
vederea obţinerii fondurilor necesare finanţării lucrărilor de ameliorare .
Art.3 . Primarul comunei Ostra, 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

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea încetării contractului de concesiune ,încheiat între Primăria comunei
Ostra în calitate de concedent şi domnul Ungureanu vasile în calitate de concesionar
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul Compartimentului Contencios Administrativ din cadrul primăriei comunei
Ostra , înregistrat la nr. 861 din 03.03.2011 ;
- cererea domnului Ungureanu Vasile , înregistrată la nr.637 din 14.02.2011 ;
- H.C.L. nr. 50 din 30.09.2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unei suprafeţe de teren de 1000 mp. ;
- Contractul de concesiune nr.1 din 14.07.2010 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.2 a consiliului local;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) 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 încetarea Contractului de concesiune nr.1din 14.07.2010 încheiat
între Primăria comunei Ostra în calitate de concedent şi domnul Ungureanu Vasile în calitate
de concesionar .
Art.2. Încetarea Contractului de concesiune are loc ca urmare solicitării
concesionarului în condiţiţiile prevederilor cap.VIII , art.9 lit.e din contract, începând cu data
de 01.04.2011
Art.3 . Primarul comunei Ostra, 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
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încetării contractului de concesiune ,încheiat între Primăria comunei
Ostra în calitate de concedent şi domnul Ungureanu vasile în calitate de concesionar
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- referatul Compartimentului Contencios Administrativ din cadrul primăriei comunei
Ostra , înregistrat la nr. 861 din 03.03.2011 ;
- cererea domnului Ungureanu Vasile , înregistrată la nr.637 din 14.02.2011 ;
- H.C.L. nr. 50 din 30.09.2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unei suprafeţe de teren de 1000 mp. ;
- Contractul de concesiune nr.1 din 14.07.2010 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.2 a consiliului local;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , alin.5 lit. (b) 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 încetarea Contractului de concesiune nr.1din 14.07.2010 încheiat
între Primăria comunei Ostra în calitate de concedent şi domnul Ungureanu Vasile în calitate
de concesionar .
Art.2. Încetarea Contractului de concesiune are loc ca urmare solicitării
concesionarului în condiţiţiile prevederilor cap.VIII , art.9 lit.e din contract, începând cu data
de 01.04.2011
Art.3 . Primarul comunei Ostra, prin compartimentele de specialitate , va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 11.03.2011
Nr. 12

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 1212 din
30 /03 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.03.2011
Nr. 13

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. 1212 din
30/03 / 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
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 1582 din
10 /05 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 10.05.2011
Nr. 23

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. 1582 din
10/05 / 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 implementării proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare Cămin
Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava “

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive prezentată de d-nul Coperza Grigore –primarul comunei
Ostra , judeţul Suceava ;
- raportul Raportul Compartimentului Informatică , Integrare Europeană şi
Achiziţii Publice , înregistrat la nr. 1562 din data de 09.05.2011 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
- H.C.L. nr. 37 /2008 privind aprobarea portofoliului de proiecte prioritare propuse
a se realiza în perioada 2008-2013 ;
- H.C.L. nr. 22 din 29.04.2011 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltare
economică , socială , culturală şi de mediu a comunei Ostra , judeţul Suceava ;
În conformitate cu prevederile :
- O.U.G. nr.110/2010 pentru modificarea O.U.G nr.118/2006 privind înfiinţarea
,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale ;
- Ordinul nr.1152/2001 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului , privind
aprobarea Ghidului operaţional pentru reabilitarea , modernizarea , dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic
urban ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 ;
În temeiul art.36, alin. (1) , alin.(2) lit. d coroborat cu alin.(6) pct.4, art. 45 ,
alin.(1) pe cele ale art. 115 alin.(1) , din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă implementarea proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare
Cămin Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava “ , care face parte din ,,Strategia pentru
dezvoltarea economică, socială , culturală şi de mediu a comunei Ostra , judeţul Suceava ”.
Art.2 .Consiliul Local Ostra se angajează să susţină financiar realizarea proiectului
,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare Cămin Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava” cu
, o co-finanţare în procent de minimum 15% din valoarea investiţiei .

Art.3. Consiliul Local ia act de necesitatea , oportunitatea economică şi socială a
realizării proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare Cămin Cultural în comuna Ostra
, judeţul Suceava” care va deservi un număr de 3279 de locuitori ai comunei Ostra, judeţul
Suceava .
Art.4. Consiliul Local va asigura pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la
care investiţia va fi dată în exploatare , alocaţiile bugetare necesare pentru a suporta
cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei .
Art.5 . Consiliul Local , se angajează să păstreze în proprietate publică si să nu
schimbe destinaţia clădirii care face obiectul proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare
Cămin Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava” pentru o perioadă de timp de minim 15
ani .
Art. 6 . Se aprobă Planul de activităţi culturale ce se vor desfăşura în următorii 3 ani
de la darea în exploatare a investiţiei , conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează d-nul Coperza
Grigore – primarul comunei Ostra , judeţul Suceava , responsabilul legal al proiectului .
Art.8. Prin grija secretarului comunei Ostra , judeţul Suceava , prezenta hotărâre va fi
afişată şi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare Cămin
Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava “

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive prezentată de d-nul Coperza Grigore –primarul comunei
Ostra , judeţul Suceava ;
- raportul Raportul Compartimentului Informatică , Integrare Europeană şi Achiziţii
Publice , înregistrat la nr. 1562 din data de 09.05.2011 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Ostra ;
- H.C.L. nr. 37 /2008 privind aprobarea portofoliului de proiecte prioritare propuse
a se realiza în perioada 2008-2013 ;
- H.C.L. nr. 22 din 29.04.2011 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltare
economică , socială , culturală şi de mediu a comunei Ostra , judeţul Suceava ;
În conformitate cu prevederile :
- O.U.G. nr.110/2010 pentru modificarea O.U.G nr.118/2006 privind înfiinţarea
,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale ;
- Ordinul nr.1152/2001 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului , privind
aprobarea Ghidului operaţional pentru reabilitarea , modernizarea , dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic
urban ;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 ;
În temeiul art.36, alin. (1) , alin.(2) lit. d coroborat cu alin.(6) pct.4, art. 45 ,
alin.(1) pe cele ale art. 115 alin.(1) , din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă implementarea proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare
Cămin Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava “ , care face parte din ,,Strategia pentru
dezvoltarea economică, socială , culturală şi de mediu a comunei Ostra , judeţul Suceava ”.
Art.2 .Consiliul Local Ostra se angajează să susţină financiar realizarea proiectului
,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare Cămin Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava” cu
, o co-finanţare în procent de minimum 15% din valoarea investiţiei .
Art.3. Consiliul Local ia act de necesitatea , oportunitatea economică şi socială a
realizării proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare Cămin Cultural în comuna Ostra
, judeţul Suceava” care va deservi un număr de 3279 de locuitori ai comunei Ostra, judeţul
Suceava .
Art.4. Consiliul Local va asigura pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la
care investiţia va fi dată în exploatare , alocaţiile bugetare necesare pentru a suporta
cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei .
Art.5 . Consiliul Local , se angajează să păstreze în proprietate publică si să nu
schimbe destinaţia clădirii care face obiectul proiectului ,, Reabilitare , Modernizare şi Dotare
Cămin Cultural în comuna Ostra , judeţul Suceava” pentru o perioadă de timp de minim 15
ani .
Art. 6 . Se aprobă Planul de activităţi culturale ce se vor desfăşura în următorii 3 ani
de la darea în exploatare a investiţiei , conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează d-nul Coperza
Grigore – primarul comunei Ostra , judeţul Suceava , responsabilul legal al proiectului .
Art.8. Prin grija secretarului comunei Ostra , judeţul Suceava , prezenta hotărâre va fi
afişată şi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Ostra la 10.05.2011
Nr. 24

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării uni schimb de teren situat în intravilanul comunei aparţinând
domeniul privat al comunei Ostra cu terenul situat în intravilanul comunei , aparţinând dlui Ungureanu Vasile din comuna Ostra precum şi însuşirea rapoartelor de evaluare a
terenurilor

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- rapoartele de evaluare ale terenurilor întocmite de d-na inginer Cristina
Ionaşcu expert evaluator A.N.E.V.A.R ;
- referatul Compartimentului Contencios Administrativ din cadrul primăriei
comunei Ostra , înregistrat la nr. 837 din 02.03.2011 ;
- cererea domnului Ungureanu Vasile , înregistrată la nr. 956 din 26.02.2011 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 1 , Titlul X din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi
justiţiei precum şi unele măsuri adiacente , republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
- art.1405-1409 din Codul Civil ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , art.121 alin.(2) şi (4) ,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 însuşesc Rapoartele de evaluare ale terenurilor care fac obiectul
schimbului , întocmite de d-na inginer Cristina Ionaşcu expert evaluator A.N.E.V.A.R. ,
conform anexelor 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri , după cum urmează :
a) Consiliul Local al comunei Ostra , cedează d-lui Ungureanu Vasile terenul situat
în intravilanul comunei Ostra, în locul numit Brăteasa , la confluienţa pârâului Brăteasa cu
pârâul Suha , în suprafaţă de 804 mp. identificat cu număr cadastral 30154 aparţinând
domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava , conform schiţei nr.1 la prezenta
hotarâre ;

b) Domnul Ungureanu Vasile cedează Consiliului Local Ostra terenul situat în
intravilanul comunei Ostra în zona centrală a comunei respectiv cartierul de blocuri , în
suprafaţă de 804 mp. identificat cu număr cadastral 30149 , aparţinând d-lui Ungureanu
Vasile conform schiţei nr.2 la prezenta hotărâre ;
Art.3 . Se aprobă trecerea în proprietatea privată a comunei Ostra a terenului
situat în intravilanul comunei Ostra , identificat cu număr cadastral 30149 , în suprafaţă de
804 mp.,obţinut în urma efectuării schimbului de terenuri .
Art.4. Se împuterniceşte domunul Coperza Grigore – primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava în vederea semnării contractului de schimb .
Art.5. Prin grija secretarului comunei Ostra , judeţul Suceava , prezenta
hotărâre va fi afişată şi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Ostra la 31.03.2011
Nr. 14

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E -PROIECT
privind aprobarea efectuării uni schimb de teren situat în intravilanul comunei aparţinând
domeniul privat al comunei Ostra cu terenul situat în intravilanul comunei , aparţinând dlui Ungureanu Vasile din comuna Ostra precum şi însuşirea rapoartelor de evaluare a
terenurilor

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- rapoartele de evaluare ale terenurilor întocmite de d-na inginer Cristina Ionaşcu
expert evaluator A.N.E.V.A.R ;
- referatul Compartimentului Contencios Administrativ din cadrul primăriei
comunei Ostra , înregistrat la nr. 837 din 02.03.2011 ;
- cererea domnului Ungureanu Vasile , înregistrată la nr.956 din 26.02.2011 ;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 1 , Titlul X din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi
justiţiei precum şi unele măsuri adiacente , republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
- art.1405-1409 din Codul Civil ;
În temeiul art. 10 , art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.b şi c , art.121 alin.(2) şi (4) ,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 însuşesc Rapoartele de evaluare ale terenurilor care fac obiectul
schimbului , întocmite de d-na inginer Cristina Ionaşcu expert evaluator A.N.E.V.A.R. ,
conform anexelor 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri , după cum urmează :
a) Consiliul Local al comunei Ostra , cedează d-lui Ungureanu Vasile terenul situat
în intravilanul comunei Ostra, în locul numit Brăteasa , la confluienţa pârâului Brăteasa cu
pârâul Suha , în suprafaţă de 804 mp. identificat cu număr cadastral 30154 aparţinând

domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava , conform schiţei nr.1 la prezenta
hotarâre ;

b) Domnul Ungureanu Vasile cedează Consiliului Local Ostra terenul situat în
intravilanul comunei Ostra în zona centrală a comunei respectiv cartierul de blocuri , în
suprafaţă de 804 mp. identificat cu număr cadastral 30149 , aparţinând d-lui Ungureanu
Vasile conform schiţei nr.2 la prezenta hotărâre ;
Art.3 . Se aprobă trecerea în proprietatea privată a comunei Ostra a terenului
situat în intravilanul comunei Ostra , identificat cu număr cadastral 30149 , în suprafaţă de
804 mp.,obţinut în urma efectuării schimbului de terenuri .
Art.4. Se împuterniceşte domunul Coperza Grigore – primarul comunei Ostra ,
judeţul Suceava în vederea semnării contractului de schimb .
Art.5. Prin grija secretarului comunei Ostra , judeţul Suceava , prezenta
hotărâre va fi afişată şi comunicată persoanelor 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
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 2011 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 . 839 din 02.03.2011 ;
- 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
prevederilor prezentei hotărâri.

Suceava va asigura aducerea la îndeplinire

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

a

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 2011 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 . 839 din 02.03.2011 ;
- 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
prevederilor prezentei hotărâri.

Suceava va asigura aducerea la îndeplinire

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

a

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 31.03.2011
Nr. 15

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E -PROIECT
privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava , Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul Local
Ostra

Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- raportul compartimentului de specialitate al primarului înregistrat la nr. 1578 din
09.05.2011 ;
- raportul de avizare favorabil , al comisiei de specialitate al Consiliului Local
respectiv , pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului ;
În conformitate cu prevederile :
- art.33 alin.(1), lit.d) din Legea nr.47 /2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , cu modificările
şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. 2 lit.e , alin (7) lit. a 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 încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean
Suceava , Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi
Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava .

Art.2. Se mandatează domnul Coperza Grigore - Primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava pentru semnarea şi punerea în aplicare a Convenţiei de colaborare ;
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin Compartimentele de specialitate , 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 Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava , Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul Local
Ostra

Consiliul local al Comunei Ostra, judeţul Suceava
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, judeţul Suceava ;
- raportul compartimentului de specialitate al primarului înregistrat la nr. 1578 din
09.05.2011 ;
- raportul de avizare favorabil , al comisiei de specialitate al Consiliului Local
respectiv , pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte şi protecţia copilului ;
În conformitate cu prevederile :
- art.33 alin.(1), lit.d) din Legea nr.47 /2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , cu modificările
şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. 2 lit.e , alin (7) lit. a 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 încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean
Suceava , Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi
Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava .
Art.2. Se mandatează domnul Coperza Grigore - Primarul comunei Ostra , judeţul
Suceava pentru semnarea şi punerea în aplicare a Convenţiei de colaborare ;
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin Compartimentele de specialitate , vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 23.05.2011
Nr. 26

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E -PROIECT
privind aprobarea înfiinţării ,,Fondului de Accesibilizare “ a pădurilor aparţinând Unităţii
Administrativ Teritoriale 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 .1229 din 30.03.2011 ;
- adresa nr. 1845 din 28.03.2011 a Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava ;
- Contractele de administrare a pădurilor aparţinâd unităţii administrative teritoriale
Ostra , încheiate cu Ocolul Silvic Cârlibaba ;
- Rapoartele de avizare favorabilă a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 4 alin.(1) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului
forestier naţional ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispozitiilor art. 10, art.36 ali.(2) lit.c) , art. 45 si art. 115 , alin. (1) , lit.
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală , republicată , cu modificările
si completarile ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă înfiinţarea ,,Fondului de Accesibilizare “ pentru suprafeţele de
pădure deţinute de unitatea administrativ terirorială Ostra , date în administrarea Ocolului
Silvic Cârlibaba , în procent de 10 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate
provenite din produsele principale şi accidentale I .
Art. 2. Alimentarea fondului de accesibilizare a pădurilor , constituit la art.1 se va
face în terment de 15 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii masei lemnoase .
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin Compartimentele de specialitate ,
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 înfiinţării ,,Fondului de Accesibilizare “ a pădurilor aparţinând Unităţii
Administrativ Teritoriale 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 .1229 din 30.03.2011 ;
- adresa nr. 1845 din 28.03.2011 a Ocolului Silvic Cârlibaba , judeţul Suceava ;
- Contractele de administrare a pădurilor aparţinâd unităţii administrative teritoriale
Ostra , încheiate cu Ocolul Silvic Cârlibaba ;
- Rapoartele de avizare favorabilă a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Ostra ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 4 alin.(1) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului
forestier naţional ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;

În temeiul dispozitiilor art. 10, art.36 ali.(2) lit.c) , art. 45 si art. 115 , alin. (1) , lit.
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală , republicată , cu modificările
si completarile ulterioare ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea ,,Fondului de Accesibilizare “ pentru suprafeţele de
pădure deţinute de unitatea administrativ terirorială Ostra , date în administrarea Ocolului
Silvic Cârlibaba , în procent de 10 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate
provenite din produsele principale şi accidentale I .
Art. 2. Alimentarea fondului de accesibilizare a pădurilor , constituit la art.1 se va
face în terment de 15 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii masei lemnoase .
Art.3. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin compartimentele de specialitate ,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 29.04.2011
Nr. 17

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind însuşirea unor contracte de concesiune păşuni precum şi aprobarea
programului de păşunat pentru acestea

-

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. 1477 din 28.04. 2011 ;
referatul compartimentului Registru Agricol înregistrat la nr. 1488 /2011 :
H.C.L. nr. 10 din 10.03.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie a unor trupuri de
păşune , aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In conformitate cu prevederile :

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) , alin.(9) ,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 însuşesc Contractele de Concesiune păşuni , precum şi procesele
verbale de adjudecare a acestora conform Anexelor de la nr.1 la nr. 7 , care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Programul de păşunat pentru trupurile de păşuni care fac
obiectul contractelor de concesiune prezentate la art.1 , aparţinând domeniului privat al
comunei Ostra , judeţul Suceava , conform anexei nr. 8 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra 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
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind însuşirea unor contracte de concesiune păşuni precum şi aprobarea
programului de păşunat pentru acestea

-

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. 1477 din 28.04. 2011 ;
referatul compartimentului Registru Agricol înregistrat la nr. 1488 /2011 ;
H.C.L. nr. 10 din 10.03.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor
trupuri de păşune aparţinând domeniului privat al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile :

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) , alin.(9) , 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 însuşesc Contractele de Concesiune păşuni , precum şi procesele
verbale de adjudecare a acestora conform Anexelor de la nr.1 la nr. 7 , care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Programul de păşunat pentru trupurile de păşuni care fac
obiectul contractelor de concesiune prezentate la art.1 , aparţinând domeniului privat al
comunei Ostra , judeţul Suceava , conform anexei nr. 8 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 29.04.2011
Nr. 21

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR
H O T A R A R E - PROIECT
privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea economică,socială,culturală şi de
mediu a comunei Ostra pentru perioada 2011-2017

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. 1414 din 18.04. 2011 ;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. .36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) , alin.(4) lit. e) , art.63 alin.(1) lit.b)
alin.(3) lit.c) , 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 Strategia pentru dezvoltarea economică,socială,culturală şi de
mediu a comunei Ostra pentru perioada 2011-2017 , conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra 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
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea economică,socială,culturală şi de
mediu a comunei Ostra pentru perioada 2011-2017

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. 1414 din 18.04. 2011 ;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. .36, alin. (1) alin.(2) , lit.b) , alin.(4) lit. e) , art.63 alin.(1) lit.b)
alin.(3) lit.c) , 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 Strategia pentru dezvoltarea economică,socială,culturală şi de
mediu a comunei Ostra pentru perioada 2011-2017 , conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 29.04.2011
Nr. 22

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul I 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. 1445 din
21/05 / 2011 ;
- 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 I ,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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de execuţiei bugetare , pentru trimestrul I 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. 1445 din
21/05 / 2011 ;
- 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 I ,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,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 23.05.2011
Nr. 25

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 1723 din
25 /05 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Ostra la 30.05.2011
Nr. 28

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. 1723 din
25/05 / 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

ROMANIA

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

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea trecerii imobilului Cămin Cultural Nou şi a terenului aferent
acestuia , din domeniul public al comunei Ostra , în domeniul privat

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul compartimentului urbanism cadastru mediu şi amenajarea teritoriului ,
înregistrat la nr.1458 din 26.04.2011 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia , 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 ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului Cămin Cultural Nou precum şi a terenului
aferent acestuia , din domeniul public al comunei Ostra ,în domeniul privat .
Art.2. Se ia act , că reglementările din prezenta hotărâre sunt necesare pe
perioada implementării proiectului ,, Reabilitare , modernizare şi dotare Cămin Cultural ,
în comuna Ostra judeţul Suceava ” .
Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Ostra , se
modifică corespunzător .
Art.4. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri , care va fi comunicată în termenul legal
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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii imobilului Cămin Cultural Nou şi a terenului aferent
acestuia , din domeniul public al comunei Ostra , în domeniul privat

Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive d-lui. Coperza Grigore –primarul comunei Ostra, judeţul
Suceava;
- raportul compartimentului urbanism cadastru mediu şi amenajarea teritoriului ,
înregistrat la nr.1458 din 26.04.2011 ;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia , 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 ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului Cămin Cultural Nou precum şi a terenului
aferent acestuia , din domeniul public al comunei Ostra ,în domeniul privat .
Art.2. Se ia act , că reglementările din prezenta hotărâre sunt necesare pe
perioada implementării proiectului ,, Reabilitare , modernizare şi dotare Cămin Cultural ,
în comuna Ostra judeţul Suceava ” .
Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Ostra , se
modifică corespunzător .
Art.4. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri , care va fi comunicată în termenul legal
instituţiilor interesate .

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.05.2011
Nr. 29

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea apartenenţei terenului în suprafaţă de 122 mp., nr. cadastral 1073/1 ,C.F.
nr.II a comunei cadastrale Gemenea , situat în intravilanul comunei Ostra , la domeniul privat
al comunei Ostra

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 art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea apartenenţei terenului în suprafaţă de 122 mp., nr. cadastral 1073/1 ,C.F.
nr.II a comunei cadastrale Gemenea , situat în intravilanul comunei Ostra , la domeniul privat
al comunei Ostra

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 art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează :

Smărăndeanu Dumitru

Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 23.05.2011
Nr. 27

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea suprafeţei de teren de 122 mp . nr. cadastral 1073/1 ,C.F. nr.II a comunei
cadastrale Gemenea , situată în intravilanul comunei Ostra , din domeniul privat al Statului în
domeniul privat al comunei Ostra .

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 art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 trecerea suprafeţei de teren de 122 mp. nr. cadastral 1073/1 Cartea
Funciară nr.II a comunei Cadastarale Gemenea , situată în intravilanul comunei Ostra , din
domeniul privat al Statului , în domeniul privat al comunei Ostra ,judeţul Suceava , evidenţiată
în planul de amplasament , anexă la prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 23.05.2011
Nr. 27

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE - PROIECT
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 ;
- 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 ;
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 2012 datorate de persoane
fizice si juridice din cadrul comunei Ostra ,judetul Suceava, conform anexei la prezenta hotărâre
.

Art.2. Impozitul pe clădiri la persoanele juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1
% asupra valorii de inventar a clădirii,iar pentru clădirile neevaluate in ultimei 3 ani cota de
impozitare este de10 %.
Art.3. Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren si taxa moto
pâna la data de 31 martie 2011 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 – Coperza Grigore

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 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 ;
- 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 ;
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 2012 datorate de persoane
fizice si juridice din cadrul comunei Ostra ,judetul Suceava, conform anexei la prezenta hotărâre
.

Art.2. Impozitul pe clădiri la persoanele juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1
% asupra valorii de inventar a clădirii,iar pentru clădirile neevaluate in ultimei 3 ani cota de
impozitare este de10 %.
Art.3. Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren si taxa moto
pâna la data de 31 martie 2011 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,
Smărăndeanu Dumitru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 31.05.2011
Nr. 30

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar familiei RUSU G. IONEL din
comuna Ostra , judeţul Suceava

Avand in vedere :
- cererea domnului Rusu G. Ionel înregistrată la nr. 1919 din 16.06.2011 ;
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-l Grigore Coperza ;
- ancheta socială şi referatul compartimentului de Asistenţă şi Protecţie Socială
înregistrat la nr. 1920 din 17.06.2011 ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 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 ,
precum şi H.C.L. Ostra nr.59/2006 , acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru alte
situa’ii deosebite ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.(6) lit. ‘’a’’ pct.2 si art.45 alin.1 din Legea
215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata;
HOTARASTE:

Art.1.. Se aproba acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru
familia RUSU G.IONEL din comuna Ostra , in vederea reconstruirii locuinţei , distrusă
în urma incendiului din data de 05.06.2011 ;
Art.2. Sprijinul financiar se acordă prin dispoziţia primarului , ca urmare a
aprobării acestuia de Consiliul Local al comunei Ostra judeţul Suceava, în două tranşe,
respectiv suma de 15.000 lei în data de 20.06.2011 iar restul sumei de 5.000 lei pe data de
11.07.2011 ;
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin
compartimentul financiar –contabil şi va fi difuzată 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 sprijin financiar familiei RUSU G. IONEL din comuna
Ostra , judeţul Suceava

Avand in vedere :
- cererea domnului Rusu G. Ionel înregistrată la nr. 1919 din 16.06.2011 ;
- expunerea de motive a primarului comunei Ostra , d-l Grigore Coperza ;
- ancheta socială şi referatul compartimentului de Asistenţă şi Protecţie Socială înregistrat
la nr. 1920 din 17.06.2011 ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 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 , precum şi H.C.L. Ostra
nr.59/2006 , acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru alte situa’ii deosebite ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.(6) lit. ‘’a’’ pct.2 si art.45 alin.1 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala republicata cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1.. Se aproba acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru familia
RUSU G.IONEL din comuna Ostra , in vederea reconstruirii locuinţei , distrusă în urma
incendiului din data de 05.06.2011 ;
Art.2. Sprijinul financiar se acordă prin dispoziţia primarului , ca urmare a aprobării
acestuia de Consiliul Local al comunei Ostra judeţul Suceava, în două tranşe, respectiv suma
de 15.000 lei în data de 20.06.2011 iar restul sumei de 5.000 lei pe data de 11.07.2011 ;
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin compartimentul
financiar –contabil şi va fi difuzată persoanelor şi instituţiilor interesate , de secretarul comunei .
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 20.06.2011
Nr. 31

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională de drumuri comunale a unor drumuri
vicinale

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.1914 din 15.06. 2011 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :
- art.8 alin.2 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor , republicată cu modificările
şi completările ulterioare ;

În temeiul art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d, 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 încadrarea în categoria funcţională de drumuri comunale a unor
drumuri vicinale situate pe raza localităţii Ostra , evidenţiate în Anexa 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 20.06.2011
Nr. 32

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională de drumuri comunale a unor drumuri
vicinale

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.1914 din 15.06. 2011 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile :

- art.8 alin.2 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor , republicată cu modificările
şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (1) alin.(2) , lit.d, 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 încadrarea în categoria funcţională de drumuri comunale a unor
drumuri vicinale situate pe raza localităţii Ostra , evidenţiate în Anexa 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.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea numărului de personal , aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru S.C. utilităţi Comunale Ostra S.R.L.
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava ;
- nota de fundamentare întocmită de Biroul Buget Contabilitate Finanţe din cadrul
Primăriei comunei Ostra ;
- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local , 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 ;
- 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 aprobarea delegării gestiunii servicilui de apă şi
canalizare al Primăriei Ostra către S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. ;
În conformitate cu prevederile :
- art.2 alin.(1) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) şi art.8 alin.(2) lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a şi lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 14, şi art. 45 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea numărului de personal, organigrama şi statul de funcţii
al S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , conform anexelor I şi II care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-nul Oros
Călin Marcel, în calitate de administrator şi director general al S.C. Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. .
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.06.2011
Nr. 34

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind modificarea numărului de personal , aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L.
Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei
Ostra, judeţul Suceava ;
- nota de fundamentare întocmită de Biroul Buget Contabilitate Finanţe din cadrul
Primăriei comunei Ostra ;

- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local , 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 ;
- 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 aprobarea delegării gestiunii servicilui de apă şi
canalizare al Primăriei Ostra către S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. ;
În conformitate cu prevederile :
- art.2 alin.(1) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) şi art.8 alin.(2) lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, şi art. 45 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă modificarea numărului de personal, organigrama şi statul de funcţii
al S.C. Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , conform anexelor I şi II care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-nul Oros
Călin Marcel, în calitate de administrator şi director general al S.C. Utilităţi Comunale Ostra
S.R.L. .

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 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. 2288 din
27 /07 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 28.07.2011
Nr. 36

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. 2288 din
27/ 07 / 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

PROIECT DE :
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de Servicii , între Primăria comunei Ostra
şi SC Ritmic Com SRL –Suceava pentru colectarea , transportul şi depozitarea
deşeurilor menajere din comuna Ostra

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Coperza Grigore , 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.
2294 din 27.07.2011 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economicosocială , 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 ;
- art.4 alin.(1) , (2) şi (3) din Legea nr.101 / 2006 legea serviciului de salubritate a
localităţilor cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. d , alin.(6) lit.a pct.14 , 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 servicii între Primăria comunei Ostra prin
primar şi SC Ritmic COM SRl – Suceava pentru colectarea , transportul şi depozitarea
deşeurilor menajere din comuna Ostra , pentru o perioadă de 6 luni de la data semnării .
Art. 2. Viceprimarul
comunei Ostra domnul Moroşan Gheorghe şi Compartimentul
Urbanism Cadastru şi Mediu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

Avizat :
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de Servicii , între Primăria comunei Ostra
şi SC Ritmic Com SRL –Suceava pentru colectarea , transportul şi depozitarea
deşeurilor menajere din comuna Ostra

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Coperza Grigore , 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.
2294 din 27.07.2011 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economicosocială , 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 ;
- art.4 alin.(1) , (2) şi (3) din Legea nr.101 / 2006 legea serviciului de salubritate a
localităţilor cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. d , alin.(6) lit.a pct.14 , 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 servicii între Primăria comunei Ostra prin
primar şi SC Ritmic COM SRl – Suceava pentru colectarea , transportul şi depozitarea
deşeurilor menajere din comuna Ostra , pentru o perioadă de 6 luni de la data semnării .
Art. 2. Viceprimarul
comunei Ostra domnul Moroşan Gheorghe şi Compartimentul
Urbanism Cadastru şi Mediu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 28.07.2011
Nr. 37

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii şi completării anexei nr.1 la HCL nr.7 din data de
27.02.2009 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.7 din data 27.02.2009 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. 2483 din
30.06.2010 ;
- 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. 9 din Anexa, respectiv Echipa sanitară : d-na dr. Bîrsan Ionica Gratiela se
înlocuieşte cu d-na dr. Coperza Emilia Dorina . Restul punctelor din Anexa rămân neschimbate ;
Art.2 . Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava prin Compartimentele de specialitate ,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Avizat
Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Grigore Coperza

Secretar comună
Bogdan Smărăndeanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 2211 din
15.07.2011 ;
- 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. 9 din Anexa, respectiv Echipa sanitară : d-na dr. Bîrsan Ionica Gratiela se
înlocuieşte cu d-na dr. Coperza Emilia Dorina . 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,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la ,29.07.2011
Nr.39

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 2535 din
26 /08 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.08.2011
Nr. 41

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. 2535 din
26/ 08 / 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.

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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 28 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. 2538 din 26.08.2011 ;
- adresa emisă de SC E.ON Moldova Distribuţie SA , înregistrată sub nr.2407/2011 ;
- rapoartele comisiilor 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 Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- prevederile art.16 alin.(4) sin Legea nr. 13/2007, a energiei electrice;
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 28 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.

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

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 28 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. 2538 din 26.08.2011 ;
- adresa emisă de SC E.ON Moldova Distribuţie SA , înregistrată sub nr.2407/2011 ;
- rapoartele comisiilor 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 Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- prevederile art.16 alin.(4) sin Legea nr. 13/2007, a energiei electrice;
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 28 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,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 29.08.2011
Nr. 40

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 3366 din
01 /11 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 04.11.2011
Nr.47

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. 3366 din
01/ 11 / 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
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale aferente anului 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. 2722 din
16.09.2011 ;
- 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. 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 constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2011 , conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2011 , 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,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 19.09.2011
Nr. 42

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 aferente anului 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. 2722 din
16.09.2011 ;
- 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. 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 constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2011 , conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor
locale pentru anul 2011 , 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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE

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

PROIECT DE :

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul -IV- 2011, 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. 2683 din 13.09.2011 ;
- 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 -2011,
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 Robaniuc

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- 2011, 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. 2683 din 13.09.2011 ;
- 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 -2011, 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,
Iacob Petru

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu
Ostra la ,30.09.2011
Nr. 44

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 3505 din
11 /11 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 15.11.2011
Nr. 48

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. 3505
11.11. 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 de execuţiei bugetare , pentru trimestrul III 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. 3284 din
27/10 / 2011 ;
- 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 III ,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 III 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. 3284 din
27/10 / 2011 ;
- 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 III ,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,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 28.10.2011
Nr. 45

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E - PROIECT
privind aprobarea finanţării din bugetul local a costurilor de funcţionare ale Centrului de
zi ABA-DEL -TIN Ostra , pentru o perioadă de 5 ani

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. 3285 din
27/10 / 2011 ;
- H.C.L. nr. 36 din 27.07.2007 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Consiliul local Ostra , Scoala Generală Ostra şi Asociaţia ABA-DEL –TIN Suceava ;
- H.C.L. nr.23 din 30.04.2008 privind contribuţia Consiliului Local Ostra la
întreţinerea obiectivului Centru de zi ABA-DEL –TIN Ostra , pentru o perioadă de 3 ani ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
În temeiul art.36, alin. (6) lit. a) pct.2 , art. 45 , alin.(1) 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 finanţarea din bugetul local a costurilor de funcţionare ale Centrului
de zi ABA-DEL-TIN Ostra , pentru o perioadă de 5 ani .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării din bugetul local a costurilor de funcţionare ale Centrului de
zi ABA-DEL -TIN Ostra , pentru o perioadă de 5 ani

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. 3285 din
27/10 / 2011 ;
- H.C.L. nr. 36 din 27.07.2007 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Consiliul local Ostra , Scoala Generală Ostra şi Asociaţia ABA-DEL –TIN Suceava ;
- H.C.L. nr.23 din 30.04.2008 privind contribuţia Consiliului Local Ostra la
întreţinerea obiectivului Centru de zi ABA-DEL –TIN Ostra , pentru o perioadă de 3 ani ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art.36, alin. (6) lit. a) pct.2 , art. 45 , alin.(1) 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 finanţarea din bugetul local a costurilor de funcţionare ale Centrului
de zi ABA-DEL-TIN Ostra , pentru o perioadă de 5 ani .
Art.2 . Primarul comunei Ostra, şi Biroul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 31.10.2011
Nr. 46

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 3631 din
23 /11 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 24.11.2011
Nr. 49

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 3703 din
30 /11 / 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.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Ostra la 06.12.2011
Nr. 52

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. 3631
23.11. 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 apartenenţei terenului în suprafaţă de 629 mp., nr. cadastral 403/1C.F.
30177 comunei Ostra , situat în intravilanul comunei Ostra , la domeniul privat al comunei
Ostra

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.3570 /17.11. 2011 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 629 mp. nr. 403/1 Cartea
Funciară 30177 a comunei Cadastarale Ostra
, situat în intravilanul comunei Ostra , la
domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava conform planului de situaţie actualizat ,
anexă la prezenta hotărâre .

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
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea apartenenţei terenului în suprafaţă de 629 mp., nr. cadastral 403/1C.F.
30177 comunei Ostra , situat în intravilanul comunei Ostra , la domeniul privat al comunei
Ostra

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.3570 /17.11. 2011 ;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local ;
In conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 629 mp. nr. 403/1,Cartea
Funciară 30177 a comunei Cadastarale Ostra , situat în intravilanul comunei Ostra , la
domeniul privat al comunei Ostra , judeţul Suceava conform planului de situaţie actualizat ,
anexă la prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Ostra, judeţul Suceava, prin compartimentele de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Ostra la 24.11.2011

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Nr. 50

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a contractului de servicii pentru
cadastru şi topografie privind terenurile proprietatea primăriei comunei Ostra , situate
pe teritoriul localităţii Cârlibabba , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Coperza Grigore , 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.
3620 din 22.11.2011 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economicosocială , 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 scoaterea la licitaţie publică a contractului de servicii pentru cadastru
şi topografie privind terenurile proprietatea primăriei comunei Ostra , situate pe teritoriul
localităţii Cârlibaba , judeţul Suceava
Art. 2. Viceprimarul comunei Ostra domnul Moroşan Gheorghe şi Compartimentele de
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.11.2011
Nr. 52

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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. 3823 din
13 /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.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 16.12.2011
Nr. 54

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. 3823
13.12. 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.

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

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Coperza Grigore

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la licitaţie a contractului de servicii de cadastru şi
topografie privind terenurile proprietatea primăriei comunei ostra , situate pe teritoriul
localităţii Cârlibabba , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Coperza Grigore , 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.
3620 din 22.11.2011 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economicosocială , 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 aprobarea scoaterii la licitaţie a contractului de servicii de cadastru şi
topografie privind terenurile proprietatea primăriei comunei ostra , situate pe teritoriul localităţii
Cârlibabba , judeţul Suceava

Art. 2. Viceprimarul comunei Ostra domnul Moroşan Gheorghe şi Compartimentele de
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Petru

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 30.11.2011
Nr. 52

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

H O T Ă R Â R E – PROIECT
privind aprobarea scoaterii la licitaţie a contractului de servicii pentru cadastru şi
topografie privind terenurile proprietatea primăriei comunei Ostra , situate pe teritoriul
localităţii Cârlibabba , judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Ostra , judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Coperza Grigore , 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.
3620 din 22.11.2011 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economicosocială , 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 scoaterea la licitaţie publică a contractului de servicii pentru cadastru
şi topografie privind terenurile proprietatea primăriei comunei Ostra , situate pe teritoriul
localităţii Cârlibaba , judeţul Suceava
Art. 2. Viceprimarul comunei Ostra domnul Moroşan Gheorghe şi Compartimentele de
specialitate vor duce 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 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. 3904 din
27 /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.

Preşedinte de şedinţă,
Ailenei Diana

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.12.2011
Nr. 55

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. _____ din
____ /02 / 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

Contrasemnează :
Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra la 27.12.2011
Nr. 55

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
COMISIA DE SPECIALITATE

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

PROIECT DE :

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de activitate culturală , propus a se realiza în trimestrul -I- 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. 3900 din 22.12.2011 ;
- 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 -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 Robaniuc

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- 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. 3900 din 22.12.2011 ;
- 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 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,
Ailenei Diana

Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu
Ostra la ,30.12.2011
Nr. 56

