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"fI 0 T ARl!JA REA" 
/'1/') • ,I) qNr. / Lh dm '. . .' I ~/2017 


privind rectificarea bugetului de venituri ,i cheltuieli al comunei HiIi,eu-Horia 

pentru anul 2017 


in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 
• 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republlcata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

Luand act de: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Hiliseu Horia, in calitate sa de initiator, 

inregistrat sub nr. tJ{!,J8 din )1 . 07.2017 calitate acordata de prevederile art, 33 din 

Legea nr. 393/2004 privind statutul alesi/or locali, cu modificarile si completarile ulterioare, 

raportate la cele ale art.45 alin.(6), teza a II-a din Legea administatiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al comunei 

HiIi!?eu-Horia, judetul Boto!?ani, inregistrat sub numarul '7o'P;fr din L. (;7.2017. 

Avand in vedere: 

-Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017; 

-Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile !?i completarile 

ulterioare; 

- Raportul comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Hiliseu-Horia; 

in.fonformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001; 

PROPUN: 

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Hiliseu

Horia, judetul Botosani, cu modificarea acestuia pe trim. III 2017 la partea de cheltuieli 

prin virari de credite intre capitole, articole !?i aliniate dupa cum urmeaza: 

• 
La partea de cheltuieli situatia se prezinta astfel: 

Ordine publica -6 mii lei; 

Cheltuieli materiale -6 mii lei; 

Sana tate - 2 mii lei; 

Cheltuieli materiale -2 mii lei 
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Asigurari fi asistenta -10 mii lei; 
j 

Cheltuieli de personal 15 mii lei 


Cheltuieli cu aSistenta sociala -25 mii lei 


Gospodarire comunal8 14 mii lei; 


Cheituieli materiale 14 mii lei 


Drumuri 4 mii lei; 


Cheltuieli materiale 4 mii lei 


Art. 2. - Se aproba virari de credite la sectiunea de functionare intre capitole, 

articole ~i aliniate la 51 (Autoritati) ~i 65 (~coala); 

Art. 3. - Primarul comunei Hiliseu-Horia, judetul Botosani, prin aparatul de 

specialiatate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. - Prezenta hotarare se va comunica : 

• Institutiei Prefectului Judetului Botosani 

• Primarului Comunei Hiliseu-Horia 

• Contabilului din aparatul de specialitate a Primarului 

• 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
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ROMANIA 
JUDETUL BOTO~ANI 
CONSILIUL LOCAL HILI~EU-HORIA 

.., " 
HOTARARE 


Nr. 1'1 ' din it'. 1 (19, 12017 

privind completarea si modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat 

al comunei Hiliseu-Horia 

Consiliul Local al comunei HiIi~eu-Horia, judetul Boto~ani 
In baza Expunerii de motive a Primarului comunei HiIi~eu-Horia; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publica $i 

regimul juridic al acesteia, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
In conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru lntocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora$elor, municipiilor $i 
judetelor; 

In conformitate cu Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 
comunist in Romania; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului $i publicitatii imobiliare, 
republicate, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea 
Regulamentului privind continutul $i modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea 
inscrierii in cartea funciara; 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5), lit. c) $i ale art. 122 din Legea nr. 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modifidirile $i completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/200I, 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba introducerea in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei 
Hili?eu-Horia, bunul de inventar IITeren pasune" in suprafata totala de 279,88 ha avand urmatoarele 
caracteristici: 



( 

Art. Z Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Hili$eu-HoriaJ care va proceda la intocmirea documentatiei pentru actualizarea datelor din 
inventarul domeniului public al comunei Hili~eu-Horia; 



Art. 3 Hotararea adoptata va fi inaintata Consiliului Judetean Boto$ani in vederea centralizarii ~i 
comunicarii d!ltre Guvernul Romaniei, pentru atestarea proprietatii publice a comunei HiIi~eu-Horia; 

Art. 4 Prezenta hotarare se va comunica: 

• Institutiei Prefectului judetului Boto~ani; 
• Primarului comunei HiIi~eu-Horia; 
• Consiliului Judetean Boto~ani; 

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR de/egat, 


AncaS ndu 
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... A

HOTARAREA 
Nr. 77', din ;/I. / (J7, /2017 


Proiect de hotarare privind desemnarea a 2 reprezentanti ai consiliului local 

in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hiliseu-Horia 
. . . 

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si celor ale art.1l5 alin (1) lit. b din legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

luand act de: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Hiliseu Horia, in calitate sa de initiator, 

inregistrat sub nr. 5Z:t din £.:...J C')?; /2017 calitate acordata de prevederile art. 33 
din legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, 
raportate la cele ale art.45 alin.(6), teza a II-a din legea administatiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tinand cont de: 

- adresa nr. 1271 din 30.08.2017 a Scolii gimnaziale nr. 1 Hili~eu-Horia prin care 


solicita 2 reprezentanti ai Consiliului local al comunei Hili~eu-Horia. 
- prevederile art. 96 alin. (2) lit. b) din legea nr.l/2011-legea educatiei nationate. 
- prevederile art. 33 alin.(l) din Ordinul nr. 4925/2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare ~i functionare a unitatilor de lnvatamant preuniversitar, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

- raportul comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Hiliseu Horia; 
in con/ormitate cu prevederile art. 7 alin. 1. litera b) din Metodologia cadrul de 

organizare ~i functionare a consiliului de administratie din unitatile de lnvatamant 
preuniversitar- Anexa la OMEN nr. 4619/22.09.2014. 

In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) din legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001; 

CONSILIUllOCAl Al COMUNEI HIUSEU HORIA adopta prezenta hotarare 

ART.l - Se desemneaza domnul Cujba Dan consilier local al comunei Hili~eu-Horia ~i 
doamna Amarie Mihaela, consilier local al comunei Hili~eu-Horia, reprezentanti ai consiliului 
local in consiliul de administratiei al ~colii Gimnaziale nr. 1 HiIi~eu-Horia. 

ART.2 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea Scolii Gimnaziale 
nr. 1 Hiliseu Horia. 

Art. 3- Prezenta hotadire se comunica, In mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Hiliseu Horia ~i 

Prefectului judetului Botosani, ~colii Gimnaziale nr. 1 Hiliseu Horia ~i se aduce la cuno~tinta 
publica prin afisarea la sediul primariei precum ~i prin publicarea pe pagina de internet. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER, SECRETARUL,COMUNEI I 

ANCA ANDU 
/is /l20 4~eF,;;';- [6'.~Li.Ir(/ 


~:~;" : 

i I, :" ~ . 


\' 

http:F,;;';-[6'.~Li.Ir
mailto:primariahiliseu@yahoo.com


ROMANIA 
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HOTARAREA 

Nr. 46 din 21.09.2017 


privind reactualizarea indicatori/or tehnico-economici # a coflnantarii bugetului local 

pentru obiectivul de investit;;: 


"Modernizare drum uri de interes local in com una Hiliseu-Horia. judetul Botosani" 


Consiliullocal al comunei Hilifjeu-Horia intrunit in fjedinta ordinara. 

Luand act de: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Hilil?eu-Horia, in calitate sa de 
initiator, Tnregistrat sub nr. 5035 din 21/09/2017 calitate acordata de prevederile art. 
33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alel?ilor locali, cu modificarile si 
completarile ulterioare, raportate la cele ale artA5 alin.(6), teza a II-a din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile l?i completarile 
ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
comunei HiIi~eu-Horia, judetul Boto~ani, Tnregistrat sub numarul 5036 din 21/09/2017. 

Avand in vedere prevederile art. 6 ~i 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 28/2013 de aprobare a Programului National de Dezvoltare Locala cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Ordinului nr. 1851/2013, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare locala cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de Hotarare Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a 
structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii 
si lucrari de interventii. 

Avand in vedere: 
- adresa nr. 89737 din 19.07.2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale 

Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene prin care suntem informati ca proiectul 
nostru a fost acceptat la finantare. 

- prevederile art. 14 si art. 36 alin. 7 lit. c din Legea nr. 215/2001, Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- raportul comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei HiIi~eu-Horia; 

Tn temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. b) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HILISEU HORIA adoptA prezenta hotArare 

Art. 1 Se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 
obiectivului de investitii: "Modernizare drumuri de interes local in comuna HiIi,eu
Horia, judetul Boto,ani" dupa cum urmeaza: 

TOTAL GENERAL = 19.926.352,22 lei (TVA inclus); 

din care 

C + M = 18.701.824,39 lei (TVA inclus); 

Lungime drum de modernizat - 21,827 km 

Art. 2 - Se aproba cofinantarea bugetului local al comunei HiIi~eu-Horia 

aferenta obiectivului de investitii: "Modernizare drumuri de interes local in 

comuna HiIi,eu-Horia, jude1ul Boto,ani" dupa cum urmeaza: 

TOTAL = 633.927,83 (TVA inclus) din care: 

: Cap.3 cu exceptia PT+DE+DTAC+verificator 

Cap.5.1.2. 0,00 

Cap. 5.2. 175.857,03 

Cap.6 0,00 

Art. 3 - Prezenta hotarare este dusa la indeplinire de catre primarul comunei 

Hili~eu-Horia, judetul Boto~ani; 

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei HiIi~eu-Horia, 

Institutiei Prefectului judetul Boto~ani ~i se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la 

sediul primariei precum ~i prin publicarea pe pagina de internet. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL COMUNEI , 

ANCA SAND 

r 


