ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA PREUTEŞTI
HOTÂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului
privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Preutești"
Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere :
Expunerea de motive a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava, înregistrată cu nr.3357
din 30.03.2018;
- Raportul Compartimentului cultură, tineret și sport înregistrat sub nr.3403 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.3438 din
8.05.2018;
- 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.3461din 8.05.2018;
- 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.3454 din 8.05.2018;
- prevederile art.36 alin.(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(1) și alin.(9), art. 45 alin. (1) 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 aprobă Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Preutești"
conform anexei care face integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Preutești și
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul primăriei, se comunică Instituţiei prefectului judeţului Suceava
pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică

Preşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai
Contrasemnează:
Secretar comună,
Iațcu Emilia
Preutești, 15.05.2018
Nr.42

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTÂRÂRE
privind 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.3356
din 30.03.2018;
- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr.10278 din 25.04.2018;
- 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.3435 din
8.05.2018;
- 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 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.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 al primarului comunei Preuteşti,
Instituţiei prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai

Preutești, 15.05.2018
Nr.43

Contrasemnează:
Secretar comună,
Iațcu Emilia

ROMÂNIA
Județul Suceava
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PREUTESTI
Codul de înregistrare fiscală: 5645490
HOTĂRÂRE nr......... din ...............
privind aprobarea solicitării scrisorilor de garanție bancară pentru restituirea
avansurilor din grant aferente proiectelor contractate în cadrul PNDR 2014-2020
Consiliul Local al comunei Preutesti, Județul Suceava
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului primar Vasiliu Ion, înregistrat sub nr.3415 din data de 27.04.2018;
- Raportul Compartimentului buget, finanțe-contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei
Preuteşti înregistrat la nr.10298 din 4.05.2018;
- Raportul comisiei de specialitatenr.1 a Consiliului Local înregistrat la nr.3436 din data de 8.05.2018;
- Contractului de finanţare nr. C0760CN00021713500361 încheiat la data de 26.04.2018 - aferent proiectului
„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, SAT BASARABI, COMUNA
PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, în cadrul programului PNDR, submăsura 7.6 "Investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural"
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4) lit. b) și ale art. 45 alin. (2) lit. b) 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 contractarea unui plafon de maxim 512.435 lei pentru emiterea SGB pentru restituirea avans
din grant, pentru proiectul contractat în cadrul PNDR 2014-2020 de către Comuna Preutești.
Art. 2. Din plafon , se va emite o Scrisoare de garanţie bancară astfel :
- „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, SAT BASARABI, COMUNA
PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA””- valoarea SGB va fi de maxim 512.435 lei.
Art. 3. Comisioanele se vor achita trimestrial din disponibilităţiile rezultate din încasări.
Art. 4. Plafonul de scrisori de garanţie bancara va fi garantat cu :
-ipoteca asupra veniturilor proprii ;
-garanţie mobiliară pe conturile curente deschise la bancă
Art.5. Se împuterniceşte domnul Vasiliu Ion, în calitate de primar al comunei Preutești, judeţul Suceava, să
semneze în numele şi pentru comuna Preutești, Acordul de garantare şi orice alte documente (contracte de
credit şi garanţii, etc.) necesare obţinerii, derulării şi închiderii plafonului de garanţii solicitate de la Bancă .
Art. 6. Secretarului comunei Preutești va comunica prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de lege, primarului
comunei Preutești și prefectului județului Suceava și o va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.comunapreutesti.ro/.
Preşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai
Contrasemnează :
Secretar comună,
Iațcu Emilia
Preutești, 15.05.2018
Nr.44

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA PREUTEŞTI
HOTÂRÂRE
privind revocarea HCL nr.53/31.05.2017 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Preutești, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local
Preutești nr.19 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare și HCL nr.76/31.07.2017 privind
completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Preutești, județul
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Preutești nr.19 din 19.08.1999, cu modificările şi
completările ulterioare
Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere :
Expunerea de motive a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată cu nr.3354
din 30.03.2018;
- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr.10272 din 25.04.2018;
- 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.3437 din
8.05.2018;
- HCL Preutești nr.53/31.05.2017 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Preutești, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Preutești nr.19 din
19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
- HCL Preutești nr.76/31.07.2017 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Preutești, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Preutești nr.19 din
19.08.1999, cu modificările şi completările 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 aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Preuteşti nr.53/31.05.2017 privind completarea
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Preutești, județul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local Preutești nr.19 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Preuteşti nr.53/31.05.2017 privind completarea
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Preutești, județul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local Preutești nr.19 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
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,
Bordei Neculai

Preutești,15.05.2018
Nr.45

Contrasemnează:
Secretar comună,
Iațcu Emilia

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA PREUTEŞTI
HOTĂRÂRE
privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Preutești”
unui număr de două persoane
Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere :
- Expunerea de motive a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată
cu nr.3411 din 27.04.2018;
- Raportul Compartimentului cultură, tineret și sport înregistrat sub nr. 3416 din 30.04.2016;
- 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.3439 din 8.05.2018;
- 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.3452 din 8.05.2018;
- 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.3455 din 8.05.2018;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Preutești nr. 42/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Preutești”;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al Comunei Preutești” următoarelor persoane:
1. Grigore Ilisei
2. Mihai Gavril
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 al primarului
comunei Preuteşti, Instituţiei prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţa,
Bordei Neculai
Preutești, 15.05.2018
Nr.46

Contrasemnează :
Secretar comună,
Iațcu Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea președintelui de ședință
Consiliul local al comunei Preutești, având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă
înregistrată sub nr.3413 din 27.04.2018;
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei inregistrat sub nr.2068 din 27.04.2018;
- 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 nr.3457 din 8.05.2018 ;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificarile si
complectarile ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se alege Președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, începând cu iunie 2018 domnul consilier
Mihăilă Constantin-Daniel.
Art.2. Președintele ales va conduce ședințele Consiliului Local, va semna hotărârile adoptate, procesul-verbal și
dosarul special al ședinței..
Art.3. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava pentru controlul legalităţii, primarului
comunei şi persoanei nominalizate la art.1

Președinte de ședință,
Bordei Neculai
Preutești, 15.05.2018
Nr.47

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, 15.05.2018
Nr.48

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, domnul. Vasiliu Ion, înregistrată sub nr.3474 din
25.05.2018;
- Raportul Compartimentului buget finanțe contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti
înregistrat la nr.10354 din 25.05.2018;
- 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 înregistrat sub
nr.3478 din 29.05.2018;
- 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 şedinţa,
Bordei Neculai
Contrasemnează:
Secretar comună,
Iațcu Emilia

Preutești, 29.05.2018
Nr.49

