
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate  a unor terenuri in suprafata totala de 26.433 m.p. în favoarea Comunei Preuteşti 

 
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preutești, d-l Vasiliu Ion la proiectul de hotărâre înregistrată sub 
nr.3075  din 6.02.2018; 
- Raportul  Biroului agricol și asistență înregistrat sub nr.6180 din 6.02.2018; 
- Procesul verbal de identificare a terenurilor nr.4025 din 29.12.2017 în suprafața totală de 26.433 m.p. 
- 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.3269 din 
9.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii nr.3260 din 9.03.2018; 
- 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.3273 din 9.03.2018; 
- prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),  art. 45 alin. (1) si alin.(3), art. 119 şi art.121 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
  

HOTĂRAȘTE: 
 Art.1. Se atestă  apartenenta la domeniul privat  al comunei Preutesti a unor terenurile  in suprafata totala de 
26.433 mp conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2. Se aproba înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate, în favoarea comunei Preuteşti pentru  
terenurie prevazute in anexa 1 la prezenta hotarare. 
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica  Institutiei Prefectului – judetul Suceava, in termenul prevazut de lege, 
primarului comunei şi se va aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţa, 
Bordei Neculai 

 

         Preutești, 15.03.2018                                                                                           Contrasemnează, 
         Nr.22                                                                                                                      Secretar comună, 
                                     Iațcu Emilia  
 
 



CONSILIUL LOCAL 

 
                HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune a unor terenuri proprietate privată a 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.3230 din 
27.02.2018; 
-  Raportul  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate și achiziții publice  înregistrat sub nr.10166 din 07.03.2018; 
- 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.3268 din 9.03.2018; 
- 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.3262 
din 9.03.2018; 
- 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.3275 din 9.03.2018; 
- raportul de evaluare  întocmit  de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, legitimaţie nr. 16301 pentru 
terenul în suprafață de 500 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 30381 a comunei Preutești, număr cadastral 30381; 
- raportul de evaluare  întocmit  de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, legitimaţie nr. 16301 pentru 
terenul în suprafață de 1.000 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 32577 a comunei Preutești, număr cadastral 32577; 
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, coroborat cu 
dispoziţiile art. 123 alin. (3) –(4) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art.627-629 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată , cu modificările și completările ulterioare 
 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 însuşeşte Raportul de evaluare  întocmit de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, 
legitimaţie nr. 16301 pentru terenul în suprafață de 500 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30381 a comunei Preutești, 
număr cadastral 30381 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre 
Art.2. Se aprobă vânzarea suprafeţei de 500 mp, având categoria de folosinţǎ curţi-construcţii, situat  în  sat  
Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava, proprietatea privată a comunei Preutești, identificată în Cartea 
Funciară nr. 30381 a comunei Preutești, număr cadastral 30381, cu respectarea dreptului de preemțiune al 
proprietarilor construcțiilor  autorizate în condițiile legii, respectiv soții Maftei Ciprian Iulian și Maftei Crina Niculina. 
Art.3. Preţul terenului obiect al vânzării este de 2.094 lei, conform raportului de expertiză anexat. Cumpărătorii vor 
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.4. Se însuşeşte Raportul de evaluare  întocmit de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, 
legitimaţie nr. 16301 pentru terenul în suprafață de 1.000 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 32577 a comunei 
Preutești, număr cadastral 32577 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 
 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTESTI 



 
Art.5. Se aprobă vânzarea suprafeţei de 1000 mp, având categoria de folosinţǎ arabil, situat  în  sat  Leucușești, 
comuna Preutești, județul Suceava, proprietatea privată a comunei Preutești, identificată în Cartea Funciară nr. 
32577 a comunei Preutești, număr cadastral 32577, cu respectarea dreptului de preemțiune al proprietarilor 
construcțiilor  autorizate în condițiile legii, respectiv soții Maftei Costică și Maftei Marinica. 
Art.6. Preţul terenului obiect al vânzării este de 4.380 lei, conform raportului de expertiză anexat. Cumpărătorii vor 
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.7. Se interzice înstrăinarea de către cumpărători a terenurilui în suprafață de 500 mp având categoria de folosinţǎ 
curţi-construcţii, situat  în  sat  Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava, proprietatea privată a comunei 
Preutești, identificată în Cartea Funciară nr. 30381 a comunei Preutești, număr cadastral 30381 și a suprafeței de 
1000 mp, având categoria de folosinţǎ arabil, situat  în  sat  Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava, 
proprietatea privată a comunei Preutești, identificată în Cartea Funciară nr. 32577 a comunei Preutești, număr 
cadastral 32577 pe o perioadă de 15 ani de la data dobândirii. 
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, primarul comunei Preutești d-l 
Vasiliu Ion, să semneze contractele de vânzare-cumpărare la notarul public în formă autentică cu cumpărătorii. 
Art.9. Proprietarii  construcţiilor vor fi notificați în termen de 15 zile asupra prezentei Hotărâri a Consiliului Local 
Preutești, pentru a-şi exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 
Art.10. Începând cu data emiterii prezentei hotărâri, orice prevederi contrare acesteia îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.11. Prezenta hotărâre, se comunică: Instituţiei Prefectului Județului Suceava, Primarului comunei Preutești, 
Compartimentului financiar-contabil și achiziții publice, persoanelor interesate. 
 

 

 

 

Preşedinte de şedinţa, 
Bordei Neculai 

 
Contrasemnează :                                                                                  

            Secretar comună, 
Preutești, 15.03.2018                                                                                                     Iațcu Emilia  
Nr.23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

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.3228 din 
27.02.2018; 
- Raportul  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate și achiziții publice  înregistrat sub nr.10160 din 06.03.2018; 
- 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.3267 din 9.03.2018; 
- 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.3261 
din 9.03.2018; 
- 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.3274 din 9.03.2018; 
- rapoartele  de evaluare  întocmite 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 însuşesc  Rapoartele de evaluare  întocmite de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  ANEVAR, legitimaţie nr. 

16301/2017 pentru următoarele proprietăți imobiliare: 

(1) terenul în suprafață de 594 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33061 a comunei Preutești, număr cadastral 33061 conform 

anexei nr.1 la prezenta hotărâre 

(2) terenul în suprafață de 1.797 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33058 a comunei Preutești, număr cadastral 33058 conform 

anexei nr.2 la prezenta hotărâre 

(3) terenul în suprafață de 2809 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33060 a comunei Preutești, număr cadastral 33060 conform 

anexei nr.3 la prezenta hotărâre 

(4) terenul în suprafață de 727 mp înscris în Cartea Funciară nr. 33059 a comunei Preutești, număr cadastral 33059 conform 

anexei nr.4 la prezenta hotărâre 

(5) terenul în suprafață de 1.548 mp înscris în Cartea Funciară nr. 32588 a comunei Preutești, număr cadastral 32588 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 594  mp teren categoria arabil situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 33061 a comunei Preutești, număr cadastral 33061 

(2) suprafața de 1.797  mp teren categoria arabil situată în sat  Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 33058 a comunei Preutești, număr cadastral 33058 

(3) suprafața totală de 2.809 mp teren, compus din parcela cu suprafața de 927 mp categoria curți construcții și 

parcela în suprafță de 1882 categoria arabil situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 33060 a comunei Preutești, număr cadastral 33060 

(4) suprafața de  727 mp  teren, categoria arabil  situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 33059 a comunei Preutești, număr cadastral 33059 conform anexei nr.4 la 

prezenta hotărâre 

(5) suprafața de  1.548 mp  teren, categoria arabil  situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscris în Cartea Funciară nr. 32588 a comunei Preutești, număr cadastral 32588 conform anexei nr.5 la 

prezenta hotărâre 

 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.6 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 594 mp teren categoria arabil situată în sat Leucușești , comuna Preutești, județul 

Suceava înscrisă în Cartea Funciară nr. 33061 a comunei Preutești, număr cadastral 33061 este  de 1.298 

lei; 

(2) pentru suprafața de 1.797 mp teren categoria arabil situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul 

Suceava înscrisă în Cartea Funciară nr. 33058 a comunei Preutești, număr cadastral 33058 este  de lei; 

(3) pentru suprafața 2.809 mp teren, compusă din parcela cu suprafața de 927 mp categoria curți construcții și 

parcela în suprafață de 1882 categoria arabil situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscrisă în Cartea Funciară nr. 33060 a comunei Preutești, număr cadastral 33060 de mp este  de  11.077 

lei; 

(4) suprafața de  727 mp  teren, categoria arabil  situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscrisă în Cartea Funciară nr. 33059 a comunei Preutești, număr cadastral 33059 este de 3.025 lei; 

(5) suprafața de  1.548 mp  teren, categoria arabil  situată în sat Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava 

înscrisă în Cartea Funciară nr. 32588 a comunei Preutești, număr cadastral 32588 este de 6.757 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, 

Bordei Neculai 
 

Contrasemnează :                                                                                  
       Secretar comună, 

Preutești, 15.03.2018                                                                                                    Iațcu Emilia  
Nr.24 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
privind  atribuirea unui teren 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 privind  atribuirea loturilor de teren pentru 
construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003  nr.3232 din 
27.02.2018; 
- 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.6519 din 5.10.2017; 
- Raportul de specialitate Biroului agricol și asistență socială  înregistrat sub nr.16483 din 07.03.2018 ;  
- 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 
nr.3270 din 09.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3259  din 9.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr.3  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr.3272 din 09.03.2018; 
- 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, 
Bordei Neculai 

 
Preutești, 15.03.2018                                                                                   Contrasemnează:                
Nr.25                                              Secretar  comună 
                                                                                                                               Iațcu Emilia 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea devizului general elaborat de SC HLG PROIECT CONSTRUCT SRL privind cheltuielile 
necesare executării lucrărilor ,, MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL L=1.220 ml, ÎN SAT 

LEUCUȘEȘTI, COMUNA PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” 
 
Consiliul Local al comunei Preutești 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preutești, d-l Vasiliu Ion la proiectul de hotărâre înregistrată sub 
nr.3073 din 6.02.2018; 
- Raportul  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate și achiziții publice  înregistrat sub nr.10145 din 
01.03.2018; 
- 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 nr.3266 din 
9.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3263 din 9.03.2018; 
- 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.3276 din 9.03.2018; 
-  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), art.125 și art.126 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 devizul general elaborat de SC HLG PROIECT CONSTRUCT SRL privind cheltuielile necesare 
executării lucrărilor „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL L=1.220 ml, ÎN SAT LEUCUȘEȘTI, COMUNA 
PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă executarea lucrărilor la obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL 
L=1.220 ml, ÎN SAT LEUCUȘEȘTI, COMUNA PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”. 
Art.3.Cheltuielile privind realizarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL 
L=1.220 ml, ÎN SAT LEUCUȘEȘTI, COMUNA PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” se vor suporta din bugetul 
local al comunei Preutești. 
Art.3. Primarul comunei Preutești, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri 
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, 
Bordei Neculai 

                                                     
                                   Contrasemnează :         

                                                                                                                                Secretar comună, 
Preutești, 15.03.2018                                                                                               Iațcu Emilia  
Nr.26 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  a unor obiective de investiții pentru alimentare energie 

electrică grup de locuințe 
  

Consiliul Local al comunei Preutești 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preutești, d-l Vasiliu Ion la proiectul de hotărâre înregistrată sub 
nr.3204  din 21.02.2018; 
- Raportul  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate și achiziții publice  înregistrat sub nr.10167 din 
08.03.2018; 
- 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 nr. 3265 din 
9.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3258 din 9.03.2018; 
- 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.3277 din 9.03.2018; 
-  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), art 125 și art.126 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 ai  tehnico-economici ai următoarelor obiective de investiții, întocmiți de SC 
Electroaxa SRL Dolhasca: 

(1) AEE Grup locuințe –zona ,„CABINET MEDICAL”  localitatea  Preutești, comuna Preutești, județul 
Suceava, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

(2) AEE Grup locuințe –zona ,„BUDĂI”  localitatea  Preutești, comuna Preutești, județul Suceava, conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărâre 

(3) AEE Grup locuințe –zona ,„CIUȘMEA”  localitatea  Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava, 
conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre 

(4) AEE Grup locuințe –zona „SILIȘTE”  localitatea  Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava, conform 
anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă execuția lucrărilor la obiectivele de investiții  prevăzute la art.1.a prezentei hotărâri. 
Art. 3. Cheltuielile necesare realizării obiectivelor de investiții  prevăzute la art.1.a prezentei hotărâri se vor 
suporta din bugetul local al comunei Preutești. 
Art.4. Primarul comunei Preutești, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri 
 
 
 
 



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, 
Bordei Neculai  

 
 
 
 

                                                                                       Contrasemnează :         
                                                                                                                                    Secretar comună, 

Preutești, 15.03.2018                                                                                                                   Iațcu Emilia  
Nr.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PREUTEŞTI 
 
 

HOTÂRÂRE 
privind omagierea venerabililor cetățeni și cetățene care locuiesc pe raza comunei Preutești, 

județul Suceava și sărbătoresc 100 de ani de viață 
 

Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
Expunerea de motive a domnului Vasiliu Ion, primarul comunei Preutești, județul Suceava înregistrată cu nr.3222 
din 27.03.2018; 
-  Raportul  Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice înregistrat sub nr.10200 din 
23.03.2018; 
- 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 nr.3311 din 
27.03.2018;  
- 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. 3320 din  27.03.2018; 
- 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.3328 din 27.03.2018; 
- prevederile art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art.7 și art. 9 din Legea nr.292/2001 a asistenței sociale,  cu modificările și completările ulterioare 
în temeiul  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 omagierea și înmânarea, cu caracter simbolic a recompense de 1.000 lei, pentru cetățenii cu 
domiciliul pe raza comunei Preutești, care sărbătoresc 100 de ani de viață, conform anexei care face integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ocazia omagierii se vor acorda o diplomă, un buchet de flori și suma prevăzută la art.1, contravaloarea 
acestora fiind suportată din bugetul local al comunei Preutești. 
Art.3. 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 tuturor ce lor interesați. 

 
 

Preşedinte de şedinţa, 
Bordei Neculai 

 
                                               Contrasemnează:                                                                                                                                     

Secretar comună, 
       Iațcu Emilia 

 Preutești, 29.03.2018 
 Nr.28 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PREUTEŞTI 
 

HOTÂRÂRE 
privind premierea elevului Axinia Narcis Daniel care a obțiunut locul I la Faza județeană a Olimpiadei de 

Educație Tehnologică 
 

Consiliul local al comunei Preuteşti, având in vedere : 
- Expunerea de motive a doamnei consilier Florea Roxana înregistrată cu nr.3299 din 16.03.2018; 
- Raportul  Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice înregistrat sub nr.10184 din 16.03.2018; 
- 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 nr.3312 din 
27.03.2018;  
- 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.3321 
din 27.03.2018; 
- 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.3329 din 27.03.2018; 
- adresa Școlii Gimnaziale Preutești nr.842/15.03.2018; 
- prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art.12 alin. (3) și (5),  art. 20 alin.(1) din Legea nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art.7 din Normele Metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 
şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor 
şcolare de provenienţă a premianţilor aprobate prin HG nr.536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte 
din învăţământul preuniversitar; 
- prevederile art.7 lit.v) și ale art.11 lit.k) din OMECS nr.4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului  
- prevederile art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
în temeiul  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 acordarea unui premiu în sumă de 1.000 lei,  elevului Axinia Narcis Daniel de la Școala 
Gimnazială Preutești, Structura Școala Gimnazială Leucușești, din clasa a VII  care a obținut locul I la Faza 
județeană a Olimpiadei de Educație Tehnologică. 
 Art.2. Suma prevăzută la art. 1 va fi suportată din bugetul local al comunei Preutești pe anul 2018, cap. 67.02 –
Cultură, recreere și religie” . 
Art.3. 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 tuturor ce lor interesați. 
 

Preşedinte de şedinţa, 
                                                                Bordei Neculai                                       Contrasemnează:                                                                                                                                     

Preutești, 29.03.2018                                                                                                         Secretar comună,    
Nr.29                                                                                                                                      Iațcu Emilia  

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
                                                               CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind suplimentarea 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.3224 din 27.02.2018; 
- Raportul Biroului agricol și asistență socială înregistrat la nr.16484 din 07.03.2018;  
- 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 nr.3313 
din 27.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3322 din 27.03.2018; 
- 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.3330 din 27.03.2018; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Preutești nr. 7 din 22.01.2018 privind stabilirea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 în comuna Preutești, judeţul Suceava 
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 suplimentează la 40 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018, 
în comuna Preutești, judeţul Suceava.  
Art.2. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al comunei Preutești 
nr. 7 din 22.01.2018 privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
anul 2018 în comuna Preutești, judeţul Suceava. 
Art.3. 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.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei, birourilor de resort din cadrul 
aparatului de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, prefectului judeţului Suceava şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. 
 

 
Preşedinte de şedinţa, 

Bordei Neculai 
                                                             Contrasemnează :         

                                                                                                     Secretar comună,  
                                                                                                     Iațcu Emilia     

Preutești, 29.03.2018 
Nr.30                                                                                                                 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Preutești pentru anul 2017 

 
 

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preutești, dl. Vasiliu Ion, înregistrată  sub nr.3208 din 21.02.2018; 
- Raportul Compartimentului buget- finanțe, contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti  
nr.10183 din 16.03.2018; 
- 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.3314 din 27.03.2018; 
- art.57, alin.(1) și alin.(4)  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - art.36, alin (2), lit.b), alin (4) lit. a), din Legea administraţiei publice locale 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
În baza 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 contul de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli  al comunei Preutești pentru anul 
2017, aşa cum rezulta din anexa, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.  
 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Preutești, prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 
 

 
 

Preşedinte de şedinţa, 
Bordei Neculai 

 
 
 
                                                                                Contrasemnează :         

                                                                                                              Secretar comună, 
Preutești, 29.03.2018                                                                                                     Iațcu Emilia  
Nr.31 
 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Eliberare amplasament pentru 

construire cale de acces în incinta Grădinița Arghira, situată în loc.Arghira, com. Preutești, jud. Suceava” 
 

Consiliul Local al comunei Preutești 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preutești, d-l Vasiliu Ion, la proiectul de hotărâre înregistrată sub 
nr.3235 din 27.02.2014; 
- Raportul Compartimentului buget,finanțe-contabilitate și achiziții publice înregistrat sub nr.10180 din 15.03.2018; 
- 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 nr.3315 din 
27.03.2018; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3323 din 27.03.2018; 
- 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.3331 din 27.03.2018; 
-  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), art 125 și art.126 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 ai  tehnico-economici ai obiectivului de investiții :,, Eliberare amplasament pentru 
constuire  cale de acces în incinta Grădinița Arghira, situată în loc.Arghira, com. Preutești, jud. Suceava” întocmiți 
de SC Electroaxa SRL Dolhasca, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă execuția lucrărilor la obiectivul de investiții  prevăzut la art.1.a prezentei hotărâri. 
Art. 3. Cheltuielile necesare realizării obiectivelui  de investiții  prevăzute la art.1.a prezentei hotărâri se vor 
suporta din bugetul local al comunei Preutești. 
Art.4. Primarul comunei Preutești , prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri 
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, 
Bordei Neculai  

 
 

                                                                                          Contrasemnează:         
                                                                                                                                    Secretar comună, 

Preutești,29.03.2018                                                                                                                    Iațcu Emilia  
Nr.32 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cumpărării terenului în suprafața de 1300 mp din satul Preutești, 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 cu nr.3299 
din 16.03.2018; 
- Raportul Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice nr.10187 din 19.03.2018; 
- 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 nr.3316 din 
27.03.2018;  
- 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.3325 
din 27.03.2018; 
- 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.3332 din 27.03.2018; 
- HCL Preutești nr.12 din 16.02.2018  privind demararea procedurilor de cumpărare a terenului în  suprafața de 
1300 mp  din satul Preutești, comuna Preutești, județul Suceava; 
- raportul de evaluare întocmit de către ing. Stas Eugen – evaluator autorizat  ANEVAR, legitimaţie nr. 16301/2018 
înregistrat la Primăria Comunei Preutești sub nr.3288 din 16.03.2018 și procesul-verbal de negociere a prețului de 
cumpărare nr.3289 din 16.03.2018; 
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 1.300 mp din satul Preutești, comuna 
Preutești, județul Suceava , având nr. cadastral 30883,  întocmit de către ing. Stas Eugen –  evaluator autorizat  
ANEVAR, legitimaţie nr. 16301/2018, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă procesul verbal de negocierea prețului de cumpărare a terenului în suprafața de 1300 mp  din satul 
Preutești, comuna Preutești, județul Suceava  întocmit de comisia de negociere, constituită conform Hotărârii 
Consiliului Local  Preutești nr.12 din 16.02.2018  și Dispoziției primarului nr.148  din 15.03.2018 ,înregistrat sub nr. 
3289 din 16.03.2018,  prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 



Art.2. (1) Se aprobă cumpărarea  terenului în  suprafața de 1300 mp  din satul Preutești, comuna Preutești, județul 
Suceava, având nr. cadastral 30883. 
(2) Prețul imobilului este de 13.900 lei conform procesului verbal de negociere aprobat la art.1. 
Art.3. (1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare  la notariat în formă autentică pentru terenului în  
suprafața de 1300 mp  din satul Preutești, comuna Preutești, județul Suceava, având nr.cadastral 30883. 
(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, 
Bordei Neculai 

 
 
                                                                                  Contrasemnează:         

                                                                                                     Secretar comună,  
                                                                                                     Iațcu Emilia     

Preutești, 29.03.2018 
Nr.33                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

       

H O T Ã R Â R E 
privind încheierea contractului de închiriere prin atribuire directă pentru pajiștile din proprietatea privată 

a comunei Preutești cu Asociația Producătorilor Agricoli ,,Șomuzul Mare” Preutești 

                

Consiliul Local al comunei Preutești, judetul Suceava: 

Având în vedere  

  - expunerea de motive înregistrată la nr.3294 din 16.03.2018 prezentatã de primarul comunei Vasiliu Ion; 

  - raportul Biroului agricol și asistență socială  înregistrat la nr.7028 din 26.03.2018; 

  - procesul verbal întocmit de Comisia de verificare a îndeplinirii condițiilor  și atribuire directă a pajistilor  

proprietate privată a comunei Preutești numită prin HCL nr.13/2018 înregistrat sub nr.3286 din 16.03.2018; 

- 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 nr.3317 din 

27.03.2018; 

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

activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr.3324 din 27.03.2018; 

- 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.3333 din 27.03.2018; 

- prevederile art. 9 din  O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările aduse prin Legea nr.44/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,; 

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de 

pajiste; 

- prevederile art. 6 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind 

organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991 aprobate prin Hotararea nr. 1064/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - HCL Preutești nr.13/2018  privind aprobarea închirierii prin atribuire directă  a  pajiștilor din proprietatea privata 

a comunei Preutești, a Studiului de oportunitate, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, Regulamentului 

de pășunat și Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiștilor, 

aflate în proprietatea privată a comunei Preutești. 

                 În temeiul art. 10, art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) , art.115 alin.(1) lit.b și art.123 alin.(1) 

și alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere prin atribuire directă pentru pajiștile din proprietatea 

privata a comunei Preutești cu Asociația  Producătorilor Agricoli ”Șomuzul Mare” Preutești pe o peridoadă de 10 

ani. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20186990
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%204361


 Art.2. Prezenta hotarare poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei și compartimente de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Suceava pentru control de legalitate și celor 

interesați. 

 

 

Preşedinte de şedinţa, 

Bordei Neculai 

                                      

                                

Contrasemnează :         

                                                                                                             Secretar comună, 

Preutești, 29.03.2018                                                              Iațcu Emilia 

Nr.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

    

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Gheorghe Doina 

 

Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;   

Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de viceprimarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.3282 

din 9.03.2018; 

- Raportul Biroului agricol si asistenta sociala inregistrat sub nr. 16645 din 28.03.2018 

- 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 nr.3318 din 

27.03.2018;  

- 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.3326 din 27.03.2018; 

- 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.3335 din 27.03.2018; 

- prevederile art.28 alin.(2),(3) si (5) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- prevederile art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia 

publica locala,  

 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobă acordarea unu ajutor de urgență în sumă de 3.000 lei doamnei Gheorghe Doina pentru 

repararea daunelor provocate la locuință de incediul din data de 2.03.2018. 

Art.2. Primarul comunei și Compartimentului buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava pentru controlul legalităţii şi se va 

aduce la cunoştință celor interesați. 

 

Peşedinte de şedinţa, 

Bordei Neculai 

 

                                                                                Contrasemnează :         

                                                                                                                        Secretar comună,  

                                                                                                                         Iațcu Emilia     

Preutești, 29.03.2019 

Nr.35    



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

Consiliul local al comunei Preutești, având în vedere: 

 - Expunerea de motive a doamnei consilier Florea Roxana înregistrată  sub nr.3301 din 19.03.2018; 

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

Preuteşti înregistrat sub nr.10186 din 19.03.2018; 

- Adresa Școlii Gimnaziale Preutești nr.873 din 19.03.2018; 

- 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. 3319 din 27.03.2018; 

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

activităţi social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat sub nr.3327  din 27.03.2018; 

- 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.3334 din 27.03.2018; 

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 februarie 2018, în sumă totală de 1.968 lei, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Primarul 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, 29.03.2018 

Nr.36                                                                                                               



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, 29.03 2018 

   Nr.37 


