
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizarii reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar 
de stat de pe raza comunei Preuteşti, judeţul Suceava  în anul şcolar 2018 - 2019 

  
  Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava; 
  Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei  privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar 
de stat de pe raza comunei Preuteşti, judeţul Suceava  în anul şcolar 2018 – 2019 înregistrat sub nr.13894 din 
13.12.2017; 
- avizul Conform al ISJ Suceava nr.10086 din 11.12.2017; 
- Raportul de specialitate al secretarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava înregistrat sub  nr.7355 din 29.12.2017; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii nr.3023 din 15.01.2018 
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3024 din  15.01.2018; 
În conformitate cu prevederile: 
- art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată;  
- art.21  din  OMECS nr.5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular 
şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2017– 2018; 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit. a) pct.1, art.45 alin.(3), art.61 alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
                                                     
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
Art.1.Se aprobă organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Preuteşti, judeţul 
Suceava pentru anul şcolar 2018-2019 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeză primarul comunei și Școala 
Gimnazială Preutești 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar Suceava, Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, 
primarului comunei și Școlii Gimnaziale Preutești și se va face publică prin afișare.  
 
 
 

Președinte de ședință, 
Șchiopoaia Neculai                               

                                                  
Preutești,22.01.2018                                                                           Contrasemnează, 
Nr.1          Secretar comună, 
             Iațcu Emilia 



 
 
 

                                        Anexă la Hotărârea Consiliului local nr……….din data de……………….. 
 
 
 

TABEL NOMINAL 
cu lista unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 
structurile aferente care vor funcţiona pe raza comunei 

Preuteşti, judeţul Suceava în anul şcolar 2018-2019 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate 
juridică(arondată) 

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ PREUTEŞTI/PRI, 
GIM,/RO/Preuteşti, TEL/FAX 0230-

543940,0230-543940, 
scoalapreutesti@yahoo.com 

 

  GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 
PREUTEŞTI/PRE,/Preuteşti 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BASARABI/PRI,GIM,/Basarabi 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL HUŞI/PRE,/Huşi 
ŞCOALA PRIMARĂ HUŞI/PRI,/Huşi 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
LEUCUŞEŞTI/PRE,/Leucuşeşti 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
LEUCUŞEŞTI/PRI,GIM,/Leucuşeşti 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 
PREUTEŞTI/PRE,/Preuteşti 
ŞCOALA PRIMARĂ PREUTEŞTI/PRI,/Preuteşti 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
ARGHIRA/PRE,/Arghira 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARGHIRA/PRI,GIM,/Arghira 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL BAHNA 
ARINI/PRE,/Bahna Arin 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
BASARABI/PRE,/Basarabi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  LOCALITĂȚII A 
SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL” 

COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” 
 

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
-  Expunerea de motive a d-l Vasiliu Ion, primarului comunei Preuteşti, județul Suceava înregistrată sub 
nr.13902 din 15.12.2017; 
-  raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru  nr. 6620 din 20.12.2017; 
Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat 
sub nr.3025 din 15.01.2018;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protective copii din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr.3026 din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei  de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr.3027 din 15.01.2018; 
În conformitate cu: 
 - art. 25 alin.(1) și art.48   din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
şi completările ulterioare , 
- art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art.36 alin.(5)  lit.c) și art.45 alin.(2) lit.e)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
În temeiul art. 121 alin. (3)  si  alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă documentația: ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI 
DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL” 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” întocmit de SC InFORM ARHITECTURA  
SRL ,  conform anexei la prezenta. 
Art.2. Se  aprobă introducerea în intravilan a terenului destinat cimitirului în suprafață de 700 mp având 
nr.cadastral 32485, înscrisă în CF 32485 UAT Preutești. 
Art.3.  Prezenta documentație de urabanism are valabilitate de 2 ani de la data aducerii la cunoștință. 
Art.4. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale 
 

Președinte de ședință, 
Șchiopoaia Neculai 

                                                  
  Preutești, 22.01.2018                                                                                         Contrasemnează, 
  Nr.2                         Secretar comună, 

                 Iațcu Emilia 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.......... din ...................... 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  LOCALITĂȚII A 

SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL” 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
-  Expunerea de motive a d-l Vasiliu Ion, primarului comunei Preuteşti, județul Suceava înregistrată sub 
nr........din.........................; 
-  raportul  Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru  nr. ……..din…………..; 
Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr……. din 
…………..;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protective copii din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr………. din ………………..; 
- Raportul Comisiei  de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr………… din ………………….; 
În conformitate cu: 
 - art. 25 alin.(1) și art.48   din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
şi completările ulterioare , 
- art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art.36 alin.(5)  lit.c) și art.45 alin.(2) lit.e)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
În temeiul art. 121 alin. (3)  si  alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare , 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă documentația: ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI 
DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL” 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” întocmit de SC InFORM ARHITECTURA  
SRL ,  conform anexei la prezenta. 
Art.2. Se  aprobă introducerea în intravilan a terenului destinat cimitirului în suprafață de 700 mp având 
nr.cadastral 32485, înscrisă în CF 32485 UAT Preutești.. 
Art.3. Autorizațiile de construire se vor elibera după asigurarea echipării tehnico-edilitare în conformitate 
Art.4.  Prezenta documentație de urabanism are valabilitate de 2 ani de la data aducerii la cunoștință 
Art.5.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale 
 
 

INITIATOR 
PRIMAR , 
Vasiliu Ion 

 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI  PREUTEȘTI 
Nr…….. din  …………………….. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  

LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL” 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

 

Prin cererea înregistrată la orusub nr.6619 din 15.12.2017  Biserica  Penticostală Bahna Arin, 

reprezintată de d-l Pricop Aurel solicită aprobarea documentației  ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  

INTRAVILANUL  LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR 

PENTICOSTALCOMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” întocmită de SC InFORM 

ARHITECTURA  SRL la cererea beneficiarului. 

Obiectivul propus prin documentația de urbanism prezentată este construirea unui cimitir penticostal și 

introducerea suprafeței de 700 mp teren în intravilanul localității Bahna Arin. 

Imobilul teren în  în suprafață de 700 mp având nr. cadastral 32485, înscris în CF 32485 UAT Preutești, este 

proprietatea  Bisericii Penticostale Bahna Arin fiind  situat în  extravilanul comunei Preutești, județul Suceava,  

Conform art. - art. 25 alin.(1) și art.48   din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de 

urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare 

urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin.(5)  lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN 

VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, 

JUDEȚUL SUCEAVA” pe care în supun spre aprobare Consiliului Local Preutești. 

 

 

 

PRIMAR , 

Vasiliu Ion 

 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 
Comisia de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism 
Nr……….din………………….. 

 

RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  

LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
 

Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de 

către primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice 

locale, cu modificarile si completarile  ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Preutești, aprobată prin Hotărârea nr. 47/2016 comisia 

susnumita acorda aviz favorabil pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa 

Consiliului Local in vederea adoptării hotărârii. 

 

 

 

 

Președinte,                                                                                Secretar, 

       Grigore Ioan                                 Șchiopoaia Neculai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 
Comisia de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ, sănătate 
şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii 
Nr…..din………………… 

 

RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  

LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de 

către primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice 

locale, cu modificarile si completarile  ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Preutești, aprobată prin Hotărârea nr. 47/2016 comisia 

susnumita acorda aviz favorabil pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa 

Consiliului Local in vederea adoptării hotărârii. 

 

 

 

Președinte,                                                                                Secretar, 

      Cerbu Silvia                                                                              Florea Roxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 
Comisia de specialitate nr. 3  administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  
Nr………din……………. 

 

RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației ,, PUZ –INTRODUCEREA  ÎN  INTRAVILANUL  

LOCALITĂȚII A SUPRAFEȚEI DE 700 MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CIMITIR PENTICOSTAL 
COMUNA PREUTEȘTI, SAT BAHNA ARIN, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de 

către primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice 

locale, cu modificarile si completarile  ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Preutești, aprobată prin Hotărârea nr. 47/2016 comisia 

susnumita acorda aviz favorabil pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa 

Consiliului Local in vederea adoptării hotărârii. 

 

 

 

 

Președinte,                     Secretar, 

Mihăilă Constantin Daniel                                                                     Bejenariu Niculai 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in anul 
2018 de beneficiarii Legii 416/2001 

 
Consiliul Local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
- Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată 
sub nr.13901 din 15.12.2017; 
- Raportul Biroului agricol și asistență socială înregistrat la nr.16742  din 28.12.2017;  
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 
nr.3028 din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3029 din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică 
şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3030 din 15.01.2018; 
- prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare,  
- art. 28, alin (3) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) litera  a) pct. 2 si art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 
 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in anul 2018 de 
beneficiarii Legii 416/2001 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre .  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează personalul cu atribuții de asistență 
socială și viceprimarul comunei. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Suceava, persoanelor desemnate   şi 
se aduce la cunoştinţa publica, prin grija secretarului comunei 

 
 

Președinte de ședință, 
Șchiopoaia Neculai 

 
     Preutești,22.01.2018                                                                                             Contrasemnează 
     Nr.3                                                   Secretar   comună 

                                                                                                                              Iațcu Emilia 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PREUTEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea organigramei si statului de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului comunei 

Preuteşti  
  

Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
- Nota de fundamentare  a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava la proiectul de hotărâre privind 
modificarea organigramei si statului de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului comunei Preuteşti 
nr.13820 din 28.11.2017; 
- Raportul Compartimentului juridic, resurse umane și stare civilă nr.7348 din 12.10.2017; 
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr.3020 din 
15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protective copii din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr.3021  din  15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3022 din 15.01.2018; 
- avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  nr.66900/2018;  
- prevederile art.107  alin.(1) și alin.(3)  din Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- adresa nr. 6850  din 11.04.2017 a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava privind comunicarea numărului de 
posturi; 
În temeiul. art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b), art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei  aparatului de specialitate al primarului comunei Preuteşti, judeţul 
Suceava,   conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea  statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Preuteşti, judeţul 
Suceava,  conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.3.Incepând cu data aprobarii prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă. 
Art 4. Primarul comunei Preuteşti, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art.5. Prezenta hotârâre se comunică Instituţiei Prefectului Suceava precum şi Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici Bucureşti  si se aduce la cunoştinţă publică  prin afisare. 
 

 
Preşedinte de şedinţa,  

Șchiopoaia Neculai  
                                                     Contrasemnează :                                                                                                               
                                                Secretar comună, 

                                                      Iațcu Emilia  
 

Preutești, 22.01.2018 
Nr.4 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

    

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar, respectiv anual de carburanţi 

pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea proprie  a unităţii administrativ comuna Preutești 

pentru anul 2018 

 

Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;   

Având în vedere: 

- Expunerea de motive, prezentată de  primarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava, înregistrată cu nr.13834 

 din 6.12.2017; 

- Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice nr.10692 din 29.12.2017; 

- prevederile Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, ţinând cont de 

abrogarea Pct. II din anexa nr.3 şi introducerea unui nou alineat prin care se stabileşte: Unităţile administrativ - 

teritoriale stabilesc normative proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărârea 

consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean. 

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr.3031 din 15.01.2018; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social-culturale, culte, protecţie copii nr.3032 din 15.01.2018; 

- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3033 din 15.01.2018; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b , ale art. 45 alin. (2) lit a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.Se aprobă normativele proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele și utilajele  aflate în 
dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale comuna Preutești pentru anul 2018 conform anexei la prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Preutești și Biroul financiar-
contabil și achiziții publice 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Preuteşti , primarului comunei Preuteşti,  

Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice și  Instituţiei prefectului judeţului Suceava-pentru 

exercitarea controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare. 

Preşedinte de şedinţă,                          

                                                                           Șchiopoaia Neculai                               

        Contrasemnează :                                                                                                                        

                             Secretar comună, 

             Iațcu Emilia                                                                      

    Preutești,  22.01.2018 

    Nr.5 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea  Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit 

de interes local 

 

Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;   

Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată sub nr.13832 

din 6.12.2017; 

- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr.10693 din 6.12.2017; 

- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr.3034 din 15.01.2018; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social-culturale, culte, protecţie copii nr.3035 din 15.01.2018; 

- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3036 din 15.01.2018; 

-HCL nr.10 din 23.10.2017  privind actualizarea Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru 

activități non-profit de interes local 

-prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile OrdonanțeiGuvernului nr.51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor 

şi acţiunilor cultural, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Legii  nr.69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.(3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;  

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4-6,lit.c),  art. 45 alin (1) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se actualizează  Regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit de 

interes local conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Preutești prin aparatul de 

specialitate. 

 

 

 



 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Preuteşti,  primarului comunei Preuteşti, 

Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate alprimarului comunei  Preuteşti, Instituţiei prefectului 

judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

Preşedinte de şedinţa, 

Șchiopoaia Neculai 

 

                                                             Contrasemnează :         

                                                                                                     Secretar comună,  

                                                                                                     Iațcu Emilia     

Preutești,....................... 

Nr.....................                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

Nr……….din………………….. 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea  Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit 
de interes local 

 
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;   
Având în vedere: 
- Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată sub 
nr……..din ……………; 
- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr…….. din………………..; 
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr………….. din ……………; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii nr………… din ………………..; 
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr………… din ………………..; 
-HCL nr.10 din ……………   privind actualizarea Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru 
activități non-profit de interes local 
-prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile OrdonanțeiGuvernului nr.51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor 
şi acţiunilor cultural, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  Legii  nr.69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.3 alin.(3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;  
În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4-6,lit.c),  art. 45 alin (1) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se actualizează  Regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit de 
interes local conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Preutești prin aparatul de 
specialitate. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Preuteşti,  primarului comunei Preuteşti, 

Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate alprimarului comunei  Preuteşti, Instituţiei prefectului 

judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

Iniţiator, 
Primar, 

VASILIU ION 



 

ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI  PREUTEȘTI 

Nr..........din.......................... 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind actualizarea  Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit 
de interes local 

 
 
Conform art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001 dministraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: ,,Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.” 

Consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes local privind cultura, tineretul, sportul și religia. 

Prin HCL Preutești nr.10 din 23.02.2017 a fost aprobat Regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice pentru activități non-profit de interes local. În vederea derulării pe mai mulți ani a unor programe pentru care se 

acordă finanțări nerambursabile din fonduri europene este necesară actualizarea Regulamentul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit de interes local prin HCL nr.10 din 23.02.2017 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind admnistrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare  propun spre analiza și aprobare Consiliului Local Preutești  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit de interes local. 

 

 

 

Primar, 

VASILIU ION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 
Comisia de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre  

privind actualizarea  Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit 
de interes local 

 
 
 
Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de către 

primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al comunei Preutești, aprobată prin Hotărârea nr. 47/2016 comisia susnumita acorda 
aviz favorabil pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa Consiliului Local in vederea 
adoptării hotărârii. 

 
 
 
 
 

 
Președinte,                                                                          Secretar, 

                 Grigore   Ioan                                 Șchiopoaia Neculai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 
Comisia de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale, culte, protecţie copii 
Nr…..din………………… 

 
RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre 

privind actualizarea  Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit 
de interes local 

 
 
 
 

Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de către 
primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al comuneiPreutești, aprobată prin Hotărârea nr. 47/2016 comisia susnumita acorda 
aviz favorabil pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa Consiliului Local in vederea 
adoptării hotărârii. 

 
 
 
 
 

 
Președinte,                                                                           Secretar, 

Cerbu Silvia                                                                              Florea Roxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 

Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor 
Nr………din……………. 

 

                                                              RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre 
privind actualizarea  Regulamentului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit 

de interes local 
 

 
 
Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de către 

primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 administraţieipublice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al comunei Preutești, aprobată prinHotărârea nr. 47/2016 comisia susnumita acorda 
aviz favorabil pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa Consiliului Local in vederea 
adoptării hotărârii. 

 
 

 

 

 

 

Președinte,      Secretar, 

Mihăilă Constantin Daniel                                                                  Bejenariu Niculai 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
                                                               CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 în 
comuna Preutești, judeţul Suceava 

 
Consiliul Local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
- Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată sub 
nr.13828 din 6.12.2017; 
- Raportul Biroului agricol și asistență socială înregistrat la nr.16743 din 28.12.2017;  
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr. 3037 
din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3038 din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr. 3039 din 15.01.2018; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- art. 36 alin . (2) litera d), alin. (6) litera a) pct.2 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată, 
cu modificările si completările ulterioare; 
 - anexa 1, art.6, alin 2 din HG nr. 427 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap cu modificările si completările 
ulterioare;  
- art. 40 , alin.(1) si art. 44 precum din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap , republicata , cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. Se aprobă un număr de 30 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 
2018, în comuna Preutești, judeţul Suceava.  
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei împreună cu Biroul 
agricol şi asistenţă socială și Compartimentul buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice. 
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei, birourilor de resort din cadrul 
aparatului de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire , Instituției prefectului - judeţul Suceava şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţa, 
Șchiopoaia Neculai 

 
                                                             Contrasemnează :         

                                                                                                     Secretar comună,  
                                                                                                     Iațcu Emilia     

Preutești, 22.01.2018 
Nr.7                                                                                                                 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  utilizării în cursul anului 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

 încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 

 

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 

- Expunerea de motive, prezentată de  primarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava, înregistrată sub  nr.13912  din 

29.12.2017; 

- Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice nr.10694 din 29.12.2017; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

nr.3040 din 15.01.2018; 

- prevederile art. 58, alin.1, lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4),lit. a), art.45 alin.(2) lit. a)  și art.115 alin.b) din Legea 215 /2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

Art.1. Se aprobă  utilizarea în cursul anului 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2017 în sumă de 678.259 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare, Cap.65.02.71.01 30 Proiecte- suma de 6.099 lei și 65.02.58.04.02 Proiecte cu finanțare nerambursabilă 

din fonduri europene suma de 672.250 lei   pentru obiectivul de investiții: „CONSTRUIRE GRADINITA CU 

PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA PREUTESTI”. 

Art.2. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin Compartimentul buget- finanțe, contabilitate şi 

achiziţii publice va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 

comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţiiadministrativ-teritoriale 

 

 

Președinte de ședință, 

Șchiopoaia Neculai 

              

                                                        Contrasemnează: 

                                                  Secretar comună, 

 Preutești, 22.01.2018                                               Iațcu Emilia 

 Nr.8 

 

 

 

 



JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2018  și estimările pentru anii 2019-2021 a comunei Preutești 

 
Consiliul local al comuneiPreutești,  având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava privind aprobarea  bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Preuteşti  pe anul 2018 înregistrată sub nr.3004 din 7.01.2018; 
 - Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti 
iînregistrat sub nr.10031 din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr.3041 din 
15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii nr.3042 din 15.01.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3043 din 15.01.2018; 
- prevederile Legii nr.2/2018  - bugetului de stat pe anul 2018; 
- prevederile art. 19, alin.1, art. 26 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările si 
completările ulterioare;  
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4),litera (a), art.45 alin.(2) lit. (a)  și art.115 alin.(1) lit.b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

Art.1. Se aprobă  bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Preuteşti  pe anul 2018,conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă estimările bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Preutești pentru anuii 2019-2021 conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
Art.3.Se aprobă Lista de investiții pentru anul 2018 a comunei Preutești conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin Compartimentul buget- finanțe, contabilitate şi 
achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2018, 
cu respectarea legalităţii si încadrarea in sumele propuse si aprobate atât la venituri cat si la cheltuieli. 
Art.5. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale 

 
 

Președinte de ședință, 

Șchiopoaia Neculai 

Preutești,  22.01.2018                                                                                                 Contrasemnează, 

Nr.9                                           Secretar comună, 

                                                                      Iațcu Emilia 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cumpărării  terenului în suprafața de 21.483 mp, a conacului și a anexei  din satul 
Basarabi, comuna Preutești, județul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
- Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată sub 
nr.3014  din 12.01.2018; 
- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr.10034 din  16.01.2018; 
- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr.3044 din 
15.01.2018;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protective copii din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat nr.3045 din 
15.01.2018; 
- Raportul Comisiei  de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat  nr.3046 
din 15.01.2018; 
- HCL Preutești nr.117 din 13.12.2017 privind demararea procedurilor de cumpărare a terenului în suprafața de 
21.483 mp, a conacului și a anexei din satul Basarabi, comuna Preutești, județul Suceava; 
- raportul  de evaluare  întocmit de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, legitimaţie nr. 
16301/2017 înregistrat la Primăria Comunei Preutești sub nr.13900 din 15.12.2017și procesul –verbal de negociere 
a prețului de cumpărare nr.3012 din 12.01.2018; 
Analizând temeiurile juridice respectiv prevederile : 
-art.36 alin.(2) lit d), alin.6 lit.a) pct.1 și art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
- art.20 lit.(i) și  art. 46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare 
- art.218, 863, 876 alin.(3), 1650 alin.(1), art.1652 și art.1657 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
În temeiul art.45 alin.(1) și alin.(3) și art.115 lit.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

Art.1. (1) Se însușește raportul  de evaluare a terenului în suprafața de 21.483 mp, a conacului și a anexei din satul 
Basarabi, comuna Preutești, județul Suceava  întocmit de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, 
legitimaţie nr. 16301/2017 înregistrat la Primăria Comunei Preutești sub nr.13900 din 15.12.2017, prevăzut în 
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă procesul verbal de negocierea prețului de cumpărare a terenului în suprafața de 21.483 mp, a 
conacului și a anexei din satul Basarabi, comuna Preutești, județul Suceava  întocmit de comisia de negociere, 
constituită conform Hotărârii Consiliului Local  Preutești nr.117 din 13.12.2017 și Dispoziției primarului nr.6 din 
05.01.2018,înregistrat sub nr. 3012 din 12.01.2018,  prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 



Art.2. (1) Se aprobă cumpărarea  terenului în suprafața de 21.483 mp, a conacului și a anexei  din satul Basarabi, 
comuna Preutești, județul Suceava. 
(2) Prețul imobilului este de 150.000 euro conform procesului verbal de negociere aprobat la art.1, iar plata se va 
face în lei, în 8 tranșe egale, trimestrial, la cursul BNR al euro de la data plății. 
Art.3. (1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare   la notariat în formă autentică pentru  terenul în 
suprafața de 21.483 mp, a conacului și a anexei din satul Basarabi, comuna Preutești, județul Suceava .  
(2) Se împuternicește domnul Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești să semneze pentru și în numele comunei 
Preutești, contractul de vânzare-cumpărare. 
(3) Plata contravalorii imobilului se va efectua din fondurile bugetului local al comunei Preutești. 
(4) Taxele notariale și cele privind înscrierea imobilului în cartea funciară vor fi suportate de cumparator, din 
fondurile bugetului local al comunei Preutești. 
Art.4. Imobilul achiziționat în condițiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparținând domeniului public al 
comunei Preutești la valoarea prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare, iar inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Preutești  urmează a se complete în mod corespunzător. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului  comunei, primarul comunei Preutești  și 
Instituției Prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

 
 

Peşedinte de şedinţa, 
Șchiopoaia Neculai 

 
 
                                                                                Contrasemnează :         

                                                                                                     Secretar comună,  
                                                                                                     Iațcu Emilia     

Preutești, 22.01.2018 
Nr.10                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


