ROMÂNIA
Județul Suceava
CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI
PREUTESTI
Codul de înregistrare fiscală: 5645490

.................

HOTĂRÂRE
nr.38 din 17.04.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/09.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
“Construire grădinița cu program prelungit in comuna Preutești”
Consiliul Local al comunei Preutesti, Județul Suceava, întrunit în ședința din data de 17/04 /2018;
Examinând propunerile primarului Comunei Preutesti cuprinse în expunerea de motive
înregistrată sub nr. 3371 din 13.04.2018 pentru proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Construire
grădinița cu program prelungit in comuna Preutești”, raportul compartimentului din aparatul de
specialitate al primarului comunei înregistrat sub nr.10248 din 13.04.2018 și avizul favorabil al
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei înregistrat sub nr. 3380 din 17.04.2018;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin (1) și alin. (2) lit.
e) precum și ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei prevăzute la art. 2 din HCL nr. 20/09.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici ai proiectului "Construire grădiniță cu program prelungit în comuna
Preutesti".
Art. 2 - Se aproba noua valoare neeligibila a proiectului in cuantum de 345.419,50 lei, la care se
adauga TVA conform legislatiei de in vigoare.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Preutești în termenul
prevăzut de lege, primarului Comunei Preutești și prefectului județului Suceava și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
http://www.comunapreutesti.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bordei Neculai
Avizat
Pentru legalitate
Secretar comună,
Iațcu Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren din domeniul privat al comunei Preutești
Consiliul Local al Comunei Preutesti, județul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Preutești, domnul Vasiliu Ion, înregistrată sub nr.3377 din
13.04.2018.;
- Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice înregistrat sub nr. 10256 din 18.04.2018;
- Raportul Comisiei de specialitare nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism
din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat sub nr.3386 din 17.04.2018;
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protectie copii din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat sub nr.3387
din 17.04.2018;
- 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 din cadrul Consiliului Local Preutesti, judeţul
Suceava înregistrat sub nr.3388 din 17.04.2018;
- raportul de evaluare întocmit de către ing. Stas Eugen – evaluator autorizat ANEVAR, legitimaţie nr. 16301/2018;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, coroborat cu
dispoziţiile art. 123 alin. (1) –(2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
Luând în considerare:
- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Legii
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c),alin.(5) lit. b), art. 45 alin. (3) art.119 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însuşește Raportul de evaluare întocmit de către ing. Stas Eugen – evaluator autorizat ANEVAR, legitimaţie
nr. 16301/2018 pentru terenul în suprafață de 785 mp înscris în Cartea Funciară nr.32987 a comunei Preutești,
număr cadastral 32987 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu oferta în plic a suprafeței de teren de 785 mp situată în intravilanul
satului Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava înscrisă în Cartea Funciară nr. 32987 a comunei Preutești,
număr cadastral 32987 din domeniul privat al comunei Preutești.
Art. 3. (1) Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a suprafeței de
teren de 785 mp înscris în Cartea Funciară nr. 32987 a comunei Preutești, număr cadastral 32987, conform anexei
nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Preţul de pornire a licitaţiei pentru suprafața de teren de 785 mp înscris în Cartea Funciară nr. 32987 a
comunei Preutești, număr cadastral 32987 stabilit în baza raportului de evaluare este de 1.910 lei.

Art.5. Câștigătorul licitației va suporta toate cheltuielile ocazionate de vânzarea, autentificarea contractului de
vânzare-cumpărare, precum şi înscrisurile în cartea funciara. Preţul va fi achitat integral înaintea semnării actului de
vânzare-cumpărare în formă autentică.
Art.6. Se aprobă taxa de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei.
Art.7. Începând cu data emiterii prezentei hotărâri, orice prevederi contrare acesteia îşi încetează aplicabilitatea.
Art.8. Prezenta hotărâre, se comunică Instituţiei Prefectului Județului Suceava, Primarului comunei Preutești,
Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai
Preutești, 25.04.2018
Nr.39

Contrasemnează :
Secretar comună,
Iațcu Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna martie 2018
Consiliul local al comunei Preutești, având în vedere:
- Expunerea de motive a d-nei consilier Florea Roxana înregistrată sub nr.3379 din 13.04.2018;
- Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei
Preuteşti înregistrat sub nr.10253 din 18.04.2018;
- Adresa Școlii Gimnaziale Preutești nr.1091 din 13.04.2018;
- 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 înregistrat
sub nr. 3389 din 17.04.2018;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat sub nr.3390 din 17.04.2018;
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr.3 administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.3391 din 17.04.2018;
În temeiul prevederilor art.2 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de stat,art. 105, alin. 2, lit. f , art.276 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.(6), lit. a), pct.1, art.45, alin.(2), lit. a) 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 plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită cheltuieli
de deplasare pentru luna martie 2018, în sumă totală de 2.610 lei, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului comunei Preutești, în calitate de
ordonator principal de credite și Școlii Gimnaziale Preutești.
Art.3. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava pentru controlul legalităţii, primarului
comunei Preutești și Școlii Gimnaziale Preutești.
Peşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai
Contrasemnează :
Secretar comună,
Iațcu Emilia
Preutești, 25.04.2018
Nr.40

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Comunei Preuteşti pe anul 2018
Consiliul local al comunei Preutești, având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, dl. Vasiliu Ion , înregistrată sub nr.4002 din 23.04.2018;
- Raportul Compartimentului buget finanțe contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti
înregistrat la nr.10263 din 29.03.2018;
- 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 înregistrat sub
nr.4003 din 24.04.2018;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat sub nr.4004 din 24.04.2018;
- Raportul Comisiei de specialitate Comisia de specialitate nr. 3 administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.4005 din 24.04.2018
- prevederile Legii nr.2/2018 - bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
În conformitate cu art. 36, alin.(4) lit. 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 art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr.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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Preuteşti pe anul 2018 conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei şi Compartimentului buget finanțe contabilitate şi achiziţii publice din cadrul primăriei vor
aduce 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 unităţii administrativ-teritoriale
Preşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai
Contrasemnează:
Secretar comună,
Iațcu Emilia

Preutești, 25.04. 2018
Nr.41

