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HOTARAREA 
privind alegerea pre!jedintelu; de ~din(ii pentru 1f.nile t;?ust, septembrie !ji noiembrie 2017 

Nr. ~{) din ~I . .f 2017 

Consiliullocal al comunei HiIi!ieu-Horia intrunit in !iedinta ordinara. 

Luand act de: 

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

initiator, inregistrat sub nr. 11~I din i.fJM2017 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; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

comunei Hilil?eu-Horia, judetul Botol?ani, Tnregistrat sub numarul filL din 

Je;1 fJl12017. 

in conformitate cu: 

./ prevederile art. 35 , alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata , cu modificarile !?i completarile ulterioare ; 

./ 	prevederile art. 9, alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare !?i functionare a consiliilor locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

./ 	prevederile HCL nr. 16 din 16.08.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare l?i functionare a consiliului local al 

comunei Hilil?eu-Horia, judetul Botol?ani; 

Avand in vedere: 


- raportul comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Hilil?eu Horia; 


in 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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I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HILISEU HORIA adopta prezenta 

hotarare 

ART. 1 • Se alege pre,edinte de ,edinta pe lunile august, septembrie ~i 

noiembrie 2017 ~ul/doarnna consilier local .8/£';1</ /)cJ4d:r'

ART. 2 - Tncepand cu data prezentei hoUirari inceteaza prevederile hotararii 

consiliului local al comunei Hiliseu-Horia nr. 3"t 12017; 

ART. 3 - Tncepand cu data prezentei hotarari atributiile domnului consilier 

local Cujba Dan ca prel?edinte de !?edinta inceteaza; 

ART. 4 • Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, In termenul prev8zut de lege, primarului comunei Hiliseu

Horia, $colii gimnaziale nr. 1 Hilil?eu-Horia ~i se aduce la cuno~tinta publica prin 

afil?area la sediul primariei precum ~i prin publicarea pe pagina de internet. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CON"fRASEMNEAZA, 
CONSIUER LOCAL, SECRETARUL COMUNEI , 

ANCAS NDU 

2! ...... . 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HILISEU HORIA 
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I OTARAREA" 

Nr. f din 4/ 0/< /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, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

Luand act de: 
- referatul de!15~bare al pri,ma:fUi comunei Hiliseu Horia, in calitate sa de initiator, 

imegistrat sub nr. At "din~. . J. 2017 calitate acordata de prevederile art. 3:3 din 
Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, eu modificarile si eompletarile 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 eompletarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul ap?r~tului de sp$?eialitpte al comunei 
Hili$eu-Horia, judetul Boto$ani, Tnregistrat sub numarul 1Wc~6 din L. {if .2017. 

Avand in vedere: 
-Legea nr. 6/201 Legea bugetului de stat pentru anul 2017; 
-Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile $i completari 

ulterioare; 
-Hotararea Guvernului nr. 573 din 09.08.2017 privind aloearea unei sume din 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului, prevazut 'In bugetul de stat pe anul 
2017, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, din judetul Boto$ani; , 

- Raportul eomisiei de specialitate ale Consiliului local al eomunei Hiliseu-Horia; 
in conformitate cu dispozitiile art. 36 alln. (2) din Legea administratiei pLbl 

locale nr. 215/2001, 

PROPUN: 

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comLnei Hiliseu
Horia, judetul Botosani, cu majorarea acestuia pe trim. III 2017 la partea de venlturi si 
cheltuieli dupa cum urmeaza: 

La partea de venituri suma de 153 mii lei se compune clin: 
Ven/turi proprii 4 mii lei; 
Amenzi 7 mii lei; 
Sume defalcate din TVA pentru echilibare 142 mil lei,' 

La parlea de cheltuieli suma de 153 mii lei pe capitole ~?i pe feluri de cheltuieli S8 
prezinta astfel: 

AutoriUlti publice 11 mii lei; 

Cheltuieli de personal 20 mii lei; 

Cheltuieli materiale -9 mii lei; 


Locuinte, servicii $i dezvoltare publica 142 mii lei; 

Cheltuieli cu invest/(iile 142 mii lei 


mailto:primariahiliseu@yahoo.com


Art. 2. - Se aproba virari de credite la sectiunea de functionare Tntre articole 51 

aliniate: 
Art. 3. - Se aproba varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de 

dezvoltare suma de 142 mii lei; 

Art. 4.- Se aproba Dispozitia nr. 313 din 16.06.2017 a primarului comunei Hiliseu

Horia privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. II 2017; 

Art. 5.- Primarul comunei Hiliseu-Horia, judetul Botosani, prin aparatul de 

specialiatate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 6. - Prezenta hotarare se va comunica : 

• Institutiei Prefectului Judetului Botosani 

• Primarului Comunei Hiliseu-Horia 

• Contabilului din aparatul de specialitate a Primarului 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL COMUNEI f 

~ ...... AN~l~U 
Vf 



" ROMANIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA IDLISEU BORIA 
CONSILIUL LOCAL 

BOTARARE 
Nr. 1~ din rJl!11 tJt12017 

Privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuielile de deplasare la si 
de la locul de munca pentru cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala nr. 1 

Hiliseu-Horia pentru luna IULIE 2017 

Consiliul Local al comunei Hiliseu Horia, j~~ Bti0sanM 
Avand in vedere expunerea de motive nr. '14. - '11.. 12017 a Primarului 

comunei Hiliseu-Horia; 
Vazand avizul favorabil al comisiei pentru activitati economico-financiare, 

agricultura, munca si protectie sociala, protectia mediului si turism, protectia copilului; 
In conformitate cu prevederile art. 105 alin (2) lit. f din Legea Educatiei 

Nationale nr. 1/2011; 
In conformitate cu prevederile art. 1 si 2 din instructiunile nr. 2/2011 ale 

Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; 
In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), lit. b din Legea nr. 11812010 

privind unele masurii necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar; 
In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind 

salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice; 
In temeiul art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1 si lit. b si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 prlvind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTARA~TE; 

Art.1. Se aproba decontarea cheltuielilor de deplasare, la si de la locul de munca pentru 
cadreIe didactice din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Hiliseu-Horia, cheltuieli 
aferente pentru luna lULIE, in cuantumul si pentru persoanele cuprinse in anexa care face parte 
integrate din prezenta hotarare. 

Art.2.- Se aproba suma de 200 lei pentru deplasari aferente luna lULIE 
Art.3.- Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.4.-Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Botosani pentru 

exercitarea controlului de legalitate si va fii adusa la cunostiinta publica prin grija secretarului 
comunei. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR delegat, 

SANDUA A 
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ROMANIA Anexa la HCL nr..1.J.~.. din)?, .2017 

JUDETUL BOTO~ANI 

COMUNA HILI~EU-HORIA 

Tabel cu personalul didactic cdruia i se aprobd deconttirea navetei 

pentru luna IULIE 2017 

Nr. 
Crt 

Nume fiprenume cadr" dldllctic SUmtl flProbata pentru luna 
roUE 

1. Carausu Gabriel 10 

2. Istrati Catalin 16 

3. Nechifor G.lulian-Catalin 72 

4. Costache v. Cezar-Dorin 51 

5. Antonas Radu 35 

6. Mattei Amelia 24 

7. Stratula C. Liliana-Laura 15 

8. Paval lulia-Mihaela 77 

9. Ciurciun Georgiana 40 

10. Cobelea Daniela 10 

TOTAL 350 


