ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA
BIROU BUGET CONTABILITATE FINANŢE
Nr. 646 din 07.02.2013

RAPORT

Având în vedere :
-

Adresa nr.10205

din data de

30.01.2013

emisă de Ocolul Silvic

Cârlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cârlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la contractul nr. 5588 din data de
07.10.2002 ;
- prevederile Codului Silvic , Art. 10 :
[{*}] (1) Sunt obligatorii administrarea, precum şi asigurarea serviciilor silvice,
dupã caz, la toate pãdurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu
excepţia celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetãri şi Amenajãri
Silvice «Marin Drãcea»
Faţă de aspectele prezentate mai sus , vă rog să iniţiaţi un proiect de
hotărâre privind aprobarea Devizului de Lucrări de Regenerare a Pădurilor pentru anul
2013 , aparţinând Primăriei comunei Ostra , date în administrarea Ocolului Silvic
Cârlibaba judeţul Suceava .

Şef birou
Ec. Gheaţă Georgel ,

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA

BIROU BUGET CONTABILITATE FINANŢE
Nr. 1020 din 07.03.2013

RAPORT

Având în vedere :
-

Adresa nr.10449

din data de

07.03.2013

emisă de Ocolul Silvic

Cârlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cârlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la contractul nr. 5588 din data de
07.10.2002 ;
- H.C.L. nr. 22 din 25.06. 2010 privind aprobarea marcării cantităţii de 100
mc lemn de esenţă brad din pădurea proiprietate privată a comunei Ostra , dată în
administrarea ocolului Silvici Cărlibaba ,judeţul Suceava , în vederea construirii unui
adăpost pentru animale (saivan ) pe muntele numit Pleta aparţinând domeniului privat
al comunei Ostra ;
Având în vedere faptul că Bugetul de venitui şi cheltuieli al primăriei Ostra
pentru anul 2013 nu a fost încă aprobat , la data de 31.12.2012 primăria înregistrează
datorii în sumă de 723.000 lei , iar costurile pentru construirea unui saivan sunt mult
mai mari faţă de cele estimate respectiv 300.000 lei , propun iniţierea unui proiect de
hotărâre prin care să se aprobe valorificarea în condiţiile legii (licitaţie pe picior ) a
cantităţii de 124 mc lemn esenţă brad constituită în cele 3 partizi din Anexă iar
sumele obţinute să se constituie venituri la bugetul local .

Şef birou
Ec. Gheaţă Georgel ,

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA
BIROU BUGET CONTABILITATE FINANŢE
Nr. 645 din 07.02.2013

RAPORT

Având în vedere :
-

Adresa nr.10196

din data de

29.01.2013

emisă de Ocolul Silvic

Cârlibaba ;
- Contractul de administrare încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cârlibaba , nr. 5588 din data 07.10.2002 ;
- Actul Adiţional nr. 8073 din 25.03.2009 la contractul nr. 5588 din data de
07.10.2002 ;
- prevederile Codului Silvic , Art. 10 :
[{*}] (1) Sunt obligatorii administrarea, precum şi asigurarea serviciilor silvice,
dupã caz, la toate pãdurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu
excepţia celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetãri şi Amenajãri
Silvice «Marin Drãcea»
Faţă

de

aspectele prezentate mai sus , vă rog să iniţiaţi un proiect de

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 , aferent
Contractului de Administrare a Pădurilor încheiat între Primăria comunei Ostra şi Ocolul
Silvic Cîrlibaba , judeţul Suceava .

Şef birou
Ec. Gheaţă Georgel ,

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI OSTRA
Nr. 2683 din 13.09.2011

RAPORT

Subsemnata Masichevici Floarea – referent
în cadrul
Compartimentului Educaţie şi Cultură, din cadrul apartului de specialitate al
primarului comunei Ostra, judeţul Suceava, având în vedere activităţile
propuse a se realiza în trim.IV-2011, în cadrul Căminului cultural Ostra,
judeţul Suceava, rog a proceda la iniţierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea Programului de activitate culturală propus a se realiza în trim.IV2011conform anexei .
Vă mulţumesc anticipat.

______________

C ă t r e,
Comisia de specialitate a Consiliului local al
comunei Ostra, judeţul Suceava,

Domnei preşedinte,
Robaniuc Viorica

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI OSTRA
COMPARTIMENT URBANISM CADASTRU ŞI PROTECTIA MEDIULUI
Nr.1035 din 19.03.2013

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări
servicii , cu SC Mondeco SRL – Suceava , în vederea transportului şi neutralizării
cadavrelor de animale provenite din gospodăriile populaţiei din comuna Ostra ,
judeţul Suceava

Subsemnatul Masichevici Niculai consilier principal în cadrul Compartimentului
Urbanism Cadastru şi Protecţia Mediului al Primariei comunei Ostra , având în vedere :
- adresa nr.2734 /BC din 21.02.2013 a Instituţiei Prefectului Suceava ;
- oferta comercială nr.2713 /08.03.2013 a SC Mondeco SRL Suceava ;
- prevederile : art.9 alin(2) şi (3) din O.G. nr.47/2005 privind reglementãri de
neutralizare a deşeurilor de origine animalã , cu modificările şi completările ulterioare :
Art.9. - 2) Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale
provenite din gospodãriile crescãtorilor individuali de animale sau a celor gãsite moarte
pe teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica
proprietarul.
[{*}] (3) Consiliile locale au obligaţia de a-şi asigura contractual serviciile unei unitãţi
de ecarisare autorizate conform legislaţiei în vigoare. (alineat modificat prin art. unic pct.
2 din Legea nr. 73/2006, în vigoare de la 1 aprilie 2006)
Faţă de cele arătate mai sus propun iniţierea unui proiect de hotărâre prin care
să se aprobe încheiarea unui Contract de prestări servicii cu SC Mondeco SRL Suceava ,
în vederea transportului şi neutralizării cadavrelor de animale provenite din gospodăriile
populaţiei din comuna Ostra , judeţul Suceava , conform ofertei de servicii anexată la
prezenta hotărâre .

Cons. Pr. Protectia mediului
Masichevici Niculai

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA
SECRETAR COMUNĂ
Nr. 1209 din 18.03.2013

REFERAT
Având în vedere prevederile :
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului
şi din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în
domeniul public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- HCL nr.37 din 16.07.2013 privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al
comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
- art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În vederea finalizării procedurilor de vânzare a apartamentelor proprietatea
privată a comunei Ostra , propun iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se
aprobe constituirea unei Comisii locale pentru elaborarea Regulamentului propriu de
vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava .

Secretar comuna
Smărăndeanu Bogdan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA
COMPARTIMENT CONTENCIOSECRETAR COMUNĂ
Nr. 1209 din 18.03.2013

REFERAT
Având în vedere prevederile :
- H.G. nr.205 /2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului
şi din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în
domeniul public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra,
judeţul Suceava ;
- HCL nr.37 din 16.07.2013 privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al
comunei Ostra a unor imobile aparţinând domeniului public al comunei Ostra , judeţul
Suceava ;
- art.36, alin. (6) lit. a) pct.17 , din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În vederea finalizării procedurilor de vânzare a apartamentelor proprietatea
privată a comunei Ostra , propun iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se
aprobe constituirea unei Comisii locale pentru elaborarea Regulamentului propriu de
vânzare a apartamentelor proprietatea privată a comunei Ostra ,judeţul Suceava .

Secretar comuna
Smărăndeanu Bogdan

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI OSTRA
COMPARTIMENT CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Nr. 1374 din 27.03.2013

RAPORT

Subsemnatul
Piticaru Cornel , consilier juridic principal în cadrul
Compartimentului Contencios Administrativ al primăriei comunei Ostra , având în vedere
prevederile :
- art.11 lit. a) şi b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- art.5, alin.(1) şi ale art.10 din H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern ;
Datorită faptului că

structura funcţională a primăriei comunei Ostra

nu

cuprinde personal de specialitate pentru realizarea activităţii de audit public intern
propun iniţierea unui proiect de hotărâre pruin care să se aprobe încheierii Acordului
de Cooperare între primăria comunei Ostra şi Primăria comunei Stulpicani , în vederea
organizării şi exercitării funcţiei de audit public intern .

Întocmit ,
Jr. Piticaru Cornel

