
 
ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PREUTEŞTI 
 

 
HOTÂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean 
Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Comuna 

Preutești, Județul Suceava prin Consiliul Local  
 
 

Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată cu nr.3405 
din 23.04.2018; 
-  Raportul  Biroului agricol și asistență socială înregistrat sub nr.16810 din 28.04.2018; 
-  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 nr.3522 din 
21.06.2018;  
- 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.3523 din  21.06.2018; 
- 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.3524  din  21.06.2018; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava nr.58295 din 
04.05.2018; 
- prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr.292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal;  
În temeiul  art.36 alin.(2) lit.d) și lit. e), alin.(6) lit.a)  pct.2 și alin.(7 ) lit.a) și ale art. 45  alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Comuna Preutești, Județul 
Suceava prin Consiliul Local Preutești conform anexei care face integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se împuternicește Primarul Comunei Preutești dl Vasiliu Ion să semneze Protocolul prevăzut la art.1. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul comunei Preutești și 
compartimentele  din cadrul  aparatului de specialitate. 
Art.4. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul primăriei, se comunică Instituţiei prefectului judeţului Suceava 
pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate  și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului a Județului Suceava. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Mihăilă Constantin-Daniel 

 
Contrasemnează :                                                                                                                                    
Secretar comună,    

Preutești, 28.06.2018                                                                                                                 Iațcu Emilia  
Nr.50 
     



 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTÂRÂRE 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 
Preutești, judeţul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
Expunerea de motive  a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată cu nr.3417 
din 30.04.2018; 
- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr.10360 din 29.05.2018; 
- 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.3526 din 
21.06.2018;  
- HCL Preutești nr.94/2016 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei 
Preutești; 
În conformitate cu: 
 - prevederile art. 4 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) si art. 6 din Legea nr. 18/1991 – Legea fondului 
funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art. 119, art. 121 alin.(1) și alin.(2) și art.122  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se revocă pozițiile nr. 1,2, 10, 13, 15, 39, 81- 84, 86, 88, 96, 175-176, 179-180, 186-188,190, 195, 196 din 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Preutești, judeţul Suceava, însușit prin HCL 
nr.94/2016,cu modificările și completările ulterioare.  
Art.2. Se completează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Preutești, judeţul Suceava, 
însușit prin HCL nr.94/2016,cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Preutești prin aparatul de 
specialitate. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Preuteşti, primarului comunei 
Preuteşti, Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Preuteşti, 
Instituţiei prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

Preşedinte de şedinţa, 
Mihăilă Constantin-Daniel 

                                       Contrasemnează :         
                                                                                                                                    Secretar comună,  
Preutești, 28.06.2018                                                                                                              Iațcu Emilia    
Nr.51 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de alipire a unor  
terenuri situate în localitatea Preutești, comuna Preutești 

 
Consiliul local al comunei Preutești 
Luând act de: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava înregistrată sub  nr.3419 din 
30.04.2018; 
- Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru înregistrat sub nr.4246 din 
15.05.2018; 
- 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.3527 din 21.06.2018;  
În urma analizării documentaţiei cadastrale supusă însuşirii şi aprobării,  
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu cele ale art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia cu modificările şi completările ulterioare,  
Ţinând cont de prevederile : 
- art. 879 alin. (1) şi alin.( 5) şi art. 880 Cod civil, art.132 alin.(1) și alin.(2), 
- art.133 alin.(3), art.134 din Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de 
avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară ,  
- art.25 alin.(2) Legii nr. 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c)  coroborat cu alin. (5) lit. b) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
  

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

Art.1.  Se însuşeşte documentaţia cadastrală de alipire, executată de PFA Scutar Vasile, vizată de O.C.P.I. 
sub nr. 13511/14.07.2017, anexa la hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.. 
Art.2. (1)  Se aprobă alipirea imobilelor, reprezentate în natură de teren, proprietatea publică  a comunei  
Preutești, identificate după cum urmează:  
• parcela înscrisă în CF nr.30057 comuna Preutești sub nr. cadastral 30057, cu categoria de folosinţă – 
curți-construcții, în suprafaţă de 1500 mp ; 
• parcela înscrisă în CF nr.31060 comuna Preutești nr. cadastral 31060, cu categoria de folosinţă - arabil, 
în suprafaţă de 1300 mp ; 
(2) Prin alipirea parcelelor indicate la alin. (1), se va forma un corp de proprietate nou, identificat cu nr. 
cadastral 32977, în suprafaţă de 2.800 mp, cu stare de proprietate neschimbată. 
Art.3.Se mandatează Primarul comunei Preutești să semneze actul autentic de alipire şi să efectueze 
procedura de înscriere în cartea funciară a noului corp de proprietate.  
 
 
 



 
 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi se transmite către Primarul 
UAT Preutești, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava, Instituţia Prefectului, judeţul 
Suceava. 
 

 
Preşedinte de şedinţa, 

Mihăilă Constantin–Daniel 
 
 

Contrasemnează :                                                                                                                               
Secretar comună,    

Preutești, 28.06.2018                                                                                                          Iațcu Emilia  
Nr.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru construcții locuință,  

conform Legii nr. 15 din 2003 
 
Consiliul Local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei, judeţul Suceava, d-l Vasiliu Ion, înregistrat sub  nr.3469 din 
17.05.2018; 
- Procesul-verbal întocmit de comisia numită prin Dispoziția primarului comunei Preutești nr.630 /2016 
modificată prin Dispoziția  primarului comunei Preutești nr. 400/2017 înregistrat sub nr.4206 din 
26.04.2018; 
- Raportul de specialitate Biroului agricol și asistență socială  înregistrat sub nr. 16997 din 21.06.2018 ;  
- 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.3563 din 21.06.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3564 din 21.06.2018; 
- 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.3565 din 21.06.2018; 
- prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personal, republicată; 
- prevederile art.3-5  din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ; 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.c) 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 atribuirea unui teren în folosință gratuită pentru construcție locuință, tinerilor până la 35 de 
ani, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2.(1) Beneficiarii terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt obligați să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local se va retrage  

dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit. 

Art.3. Primarul comunei Preutești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava pentru controlul  legalităţii, 

Primarului comunei Preutești, persoanelor interesate și o va afișa la sediul primăriei. 

 

Președinte de ședință, 
Mihăilă Constantin–Daniel 

 
Preutești, 28.06.2018                                                                                   Contrasemnează:                
Nr.53                                              Secretar   comună 
                                                                                                                              Iațcu Emilia 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTESTI 

CONSILIUL LOCAL 
      

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din domeniul privat al comunei Preutești 

 

Consiliul Local al Comunei Preutesti, județul Suceava: 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Preutesti domnul Vasiliu Ion înregistrată sub nr.3501 din 
12.06.2018; 
- Raportul  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate și achiziții publice  înregistrat sub nr.10422 din 19.06.2018 
- 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.3569 din 21.06.2018; 
- 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. 3570 
din 21.06.2018; 
- 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.3572  din 21.06.2018; 
- rapoartele  de evaluare  întocmite de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, legitimaţie nr. 
16301/2017 
- 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 însuşesc  Rapoartele de evaluare  întocmite de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, 

legitimaţie nr. 16301/2018 pentru următoarele proprietăți imobiliare: 

(1) terenul în suprafață de 969 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33127 a comunei Preutești, număr cadastral 33127 

conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre 

(2) terenul în suprafață de 1.718  mp înscris în Cartea Funciară nr. 33124 a comunei Preutești, număr cadastral 

33124 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre 

(3) terenul în suprafață de 6.128 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33126 a comunei Preutești, număr cadastral 33126 

conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre 

(4) terenul în suprafață de1.291 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33130 a comunei Preutești, număr cadastral 33130 

conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre 

(5) terenul în suprafață de 2.417 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33137 a comunei Preutești, număr cadastral 33137 

conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre 

(6) terenul în suprafață de 685 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33122 a comunei Preutești, număr cadastral 33122 

conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre 

 



Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu ofeta în plic a următoarelor suprafețe de teren din domeniul privat al 

comunei Preutești: 

(1) suprafața de 969  mp teren, categoria arabil,  situată în sat Arghira, comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 33127 a comunei Preutești, număr cadastral 33127 

(2) suprafața de 1.718  mp teren, categoria arabil, situată în  comuna Preutești, județul Suceava înscris în Cartea 

Funciară nr. 33124  a comunei Preutești, număr cadastral 33124 

(3) suprafața  de 6.128 mp teren categoria arabil, situată în  comuna Preutești, județul Suceava înscris în Cartea 

Funciară nr. 33126 a comunei Preutești, număr cadastral 33126 

(4) suprafața de  1.291 mp  teren, categoria arabill, comuna Preutești, județul Suceava înscris în Cartea 

Funciară nr. 33130 a comunei Preutești, număr cadastral 33130.  

(5) suprafața de  2.417 mp  teren, categoria arabil, situată în sat Basarabi comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 33137 a comunei Preutești, număr cadastral 33137 

(6) suprafața de  685 mp  teren, categoria arabil   situată în sat Huși,  comuna Preutești, județul Suceava înscris 

în Cartea Funciară nr. 33122 a comunei Preutești, număr cadastral 33122. 

Art. 3. Se aprobă studiile de oportunitate și caietele  de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică suprafeţelor de 

teren prevăzute la art.2, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în baza rapoartelor de evaluare pentru terenurile prevăzute la  art.2: 

(1) pentru suprafața de 969 mp teren intravilan  categoria arabil situată în sat Arghira, comuna Preutești, județul 

Suceava înscrisă în Cartea Funciară nr. 33127 a comunei Preutești, număr cadastral 33127 este  de 3.963 

lei; 

(2) pentru suprafața de 1.718 mp teren extravilan, categoria arabil situată în comuna Preutești, județul Suceava 

înscrisă în Cartea Funciară nr. 33124 a comunei Preutești, număr cadastral 33124 este  de 1.661 lei; 

(3) pentru suprafața 6.128  mp teren extravilan, categoria arabil situată în  comuna Preutești, județul Suceava 

înscrisă în Cartea Funciară nr. 33126 a comunei Preutești, număr cadastral 33126 de mp este  3.779  lei; 

(4) suprafața de  1.291 mp  teren intravilan, categoria arabil  situată în sat Basarabi, comuna Preutești, județul 

Suceava înscrisă în Cartea Funciară nr. 33130 a comunei Preutești, număr cadastral 33130 este de 5.308 

lei; 

(5) suprafața de  2.417 mp  teren, categoria arabil  situată în sat Basarabi, comuna Preutești, județul Suceava 

înscrisă în Cartea Funciară nr. 33137 a comunei Preutești, număr cadastral 33137 este de 11.594 lei. 

(6) suprafața de  685 mp  teren, categoria arabil  situată în sat Huși, comuna Preutești, județul Suceava înscrisă 

în Cartea Funciară nr. 33122 a comunei Preutești, număr cadastral 33122 este de 2.676 lei. 

Art.5.Câștigătorii  licitațiilor vor suporta toate cheltuielile ocazionate de vânzarea, autentificarea contractelor de 

vânzare-cumpărare, precum şi înscrisurile în cartea funciara. Preţul va fi achitat integral înaintea semnării actelor  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 financiar-contabil și achiziții publice și se afișează la sediul primăriei. 

 
Preşedinte de şedinţa, 

     Mihăilă Constantin–Daniel 

Contrasemnează :                                                                                  

       Secretar comună, 

Preutești, 28.06.2018                                                                                                  Iațcu Emilia  

Nr.54 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL  

COMUNAPREUTESTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Lucrări de reabilitare centru 

multifuncțional comuna Preutești, județul Suceava” 
 
 

  Consiliul local al comunei Preutești, având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava înregistrată înregistrată sub nr. 3503 
din 12.06.2018; 
- Raportul  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate și achiziții publice  înregistrat sub nr.10426 din 
21.06.2018; 
- 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.3560 
din 21.06.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3561 din 21.06.2018; 
- 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.3562 din 21.06.2018; 
-  prevederile art.41 și art. 44  alin.(1)   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin.(1) art. 115, alin (1), lit. b) din Legea   nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                                 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Lucrări de reabilitare centru 
multifuncțional comuna Preutești, județul Suceava“ conform Devizului general prezentat în anexă ce 
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Preutești, domnul 
Vasiliu Ion, și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Preutești. 
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, 
Mihăilă Constantin-Daniel 

 
Contrasemnează :                                                                                                                                                         
Secretar comună,    

       Preutești, 28.06.2018                                                                                                  Iațcu Emilia   
       Nr.55 
   

http://www.comunapreutesti.ro/


 

 

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.3506 din 14.06.2018; 

 -  Raportul Compartimentului buget finanțe contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti 

înregistrat la nr.10418 din 18.06.2018; 

- 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.3559 din 21.06.2018; 

- 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 temeiul  art.63 alin.(1) lit.c)  , alin.(4) lit.a) şi art. 68, alin (1) 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 şedinţă, 

Mihăilă Constantin-Daniel 

Contrasemnează :                                                                                                                     

Secretar comună,    

        Preutești, 28.06.2018                                                                                                                   Iațcu Emilia  

         Nr.56 

 

 

 

 

 

  



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului comunei Preutești în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea 
acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului 

Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind 
modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Suceava” 
 

Consiliul Local al Comunei Preutești 
Având în vedere : 
- Expunerea de motive, prezentată de domnul  Mihăilă Constantin Daniel viceprimarul Preutești, judeţul Suceava 
înregistrată la nr. 3399 din 20.04.2018; 
- Raportul  Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și mediu înregistrat sub nr.4202 din 
23.04.2018; 
- 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 nr.3525 din 21.06.2018; 
- adresa  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava nr.351 din 
18.04.2018; 
- adresa Ministerului Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare nr. 
82771/CG/22.02.2018;  
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), precum şi al art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se desemnează domnul Vasiliu Ion să reprezinte Consiliul Local al comunei Preutești, judeţul Suceava în 
Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi se împuterniceşte 
să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și 
semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Suceava, prevăzute în anexele nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de salubrizare al județului Suceava, conform anexei nr. 1. 
Art.3. Se aprobă modificarea Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Suceava”, conform Actului adiţional prevăzut în anexa nr. 2. 
Art.4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul comunei Preutești prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Mihăilă Constantin-Daniel 

 
Contrasemnează :                                                                                                                                    
Secretar comună,    

         Preutești, 28.06.2018                                                                                                               Iațcu Emilia  
          Nr.57 

     
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna mai 2018 

 

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 

 - Expunerea de motive a doamnei consilier Florea Roxana înregistrată  sub nr.3509  din 14.06.2018; 

 - Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei 

Preuteşti înregistrat sub nr.10420 din 19.06.2018; 

- Adresa Școlii Gimnaziale Preutești nr.2116 din 14.06.2018; 

- 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.3566 din 21.06.2018; 

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

activităţi social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat sub nr.3567 din 21.06.2018; 

- 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.3568 din 21.06.2018; 

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 mai 2018, în sumă totală de 2.511 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, 

                                                          Mihăilă Constantin-Daniel 

                                   

                          Contrasemnează :         

                                                                                                                Secretar comună,  

                                                                                                                 Iațcu Emilia     

Preutești, 28.06.2018 

Nr.58                                                                                                                 

 


