ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planul de lucrari de interes local ce urmeaza a se realiza in anul
2020 cu persoanele beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile art. 6
alin (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si
completata prin Legea 276/2010 si conform art. 28 alin (1) si (3) din H.G. 50/2011
privind Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001
Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa ordinară din 30.01.2020,
Văzând propunerile domnului Frunza Gheorghe - viceprimar al comunei Vorona,
județul Botoșani,
În baza prevederilor art. 6 alin. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat, reactualizata si modificata,
Luând act de Avizul Comisiei agricultură, activități economico-financiare, muncă
și protecție socială,
În temeiul art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă Planul de lucrari de interes local ce urmeaza a se realiza in anul 2020
cu persoanele beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile art. 6 alin
(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin
Legea 276/2010 si conform art. 28 alin (1) si (3) din H.G. 50/2011 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cuprins in anexa nr. 1 parte integranta a
prezentei hotarari.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește domnul Frunza
Gheorghe - viceprimar al comunei Vorona, județul Botosani.
Nr. 4
30.01.2020

Președinte de ședință,
Contrasemnează,
Secretar,
Laurențiu Anicăi

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA VORONA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona
Consiliul local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa
ordinară astăzi 30.01.2020,
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 912 din 29.01.2020 intocmit de
Ciubotariu Elena – se Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona;
Luand act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vorona,
Analizand Hotararea Consiliului Local nr. 74 din 20.12.2005 privind
infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona,
In baza urmatoarelor dispozitii legale:
-

art. 10. lit (b) si art. 25 lit. (a) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,
republicata;
art.1, alin. 4) , art. 5 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 88/2001, aprobata prin
Legea nr. 363/2002, privind infiinatrea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru situatii de urgenta;
art. 13, lit(b) si (d) si art. 32 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor;
art.6, lit. (c) din OMI nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;
Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor
voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, aprobate prin Ordinul
Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019;

In temeiul prevederilor art. 129, ali. (1) si (2), lit. (b), alin. 4), lit. (a), art. 139,
alin. 1) si 3), lit. (a) din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019;
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta Vorona de tip V2 – aflat in subordinea Consiliu Local Vorona.
Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Vorona,
judetul Botosani este condus de un sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta.
Art. 3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona conform anexei nr. 1 parte integranta a
prezentei hotarari.
Art. 4. Se aprobă organigrama seviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
tip V2, conform anexei nr. 2, care este parte integranta a prezentei hotarari, dupa
urmatoarea structura:
• 1 (unu) sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta.
• 1 (unu) compartiment de prevenire cu un numar de 6 specialisti pentru
prevenire, care au ca principala atributie, prevenirea producerii unor situatii de
urgenta, prin actiuni de indrumare si control in localitatile in care isi desfasoara
activitatea:
- 1 (unu) sef compartiment de prevenire

-

5 (cinci) specialisti pentru prevenire
• 1 (una) formatie de interventie, constituita in vederea limitarii si inlaturarii
urmarilor situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul sectorului de competenta,
compusa din:
- 1(unu) sef formatie de interventie;
• 1 (una) grupa de interventie compusa din:
- 3 (trei) servanti pompieri;
- 1 (unu) conducator autospeciala de stingere cu apa si spuma;
• 1 (una) echipa specializata pentru avertizare – alarmare, cautare – deblocare
– salvare – evacuare, compusa din:
- 4 (patru) voluntari.
Art. 5. Incadrarea cu personal voluntar a Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta al comunei Vorona, se face prin dispozitie de catre primarul comunei,
avand la baza contractele de voluntariat incheiate intre Consiliul Local (prin seful
SVSU) si voluntari.
Art. 6. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca Hotararile
Consiliului Local nr. 44 si 45 din 08.08.2013 privind reorganizarea, organigrama si
componenta, respectiv reorganizarea si aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona.
Art. 7. Primarul comunei Vorona prin serviciile si compartimentele de
specialitate, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 8. Prin grija secretarului general al comunei Vorona, prezenta hotarare se
va comunica Institutiei Prefectului Judetul Botosani, Inspectoratului pentru Situatii
de Urgenta ,,Nicolae Iorga” al judetului Botosani, Primarului comunei Vorona, sefului
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Vorona.
PRESEDINTE DE SEDINTA

Nr . 5
Din data de 30.01.2020

ROMÂNIA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru
obiectivul de investiţii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru
cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020
Consiliul Local al Comunei Vorona, judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară
din data de 30.01.2020;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Primar, dl. Aurel Stefan prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, înregistrat cu nr. 917 din data de 29.01.2020, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,
Luând act de:
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.638
din data de 21.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
j) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie
„Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona,
județul Botoșani", ca urmare incheierii contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza:
A. Indicatori economici

Valoarea totala a investitiei

Lei fara TVA (lei)
1.208.521,68

Lei inclusiv TVA (lei)
1.436.239,81

C+M

910.014,00

1.082.916,00

TOTAL GENERAL din care: 1.436.239,81
buget de stat 1.336.386,00
buget local 99.853,81

Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

B. Indicatori tehnici

Suprafață teren: 5739 mp;
Suprafață construită Corp A - existentă: 450 mp;
Suprafață construită Corp A - propusă: 548 mp.
Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta restului de executat compusa din valoarea
lucrarilor neexecutate si a serviciilor ramase de prestat dupa 15.01.2020, dupa cum urmeaza:
Lei fara TVA (lei)
Lei inclusiv TVA (lei)
Valoarea totala a investitiei
1.171.841,18
1.392.588,82
C+M
910.014,00
1.082.916,00
TOTAL GENERAL din care:
buget de stat
buget local

1.392.588,82 Lei inclusiv TVA
1.336.386,00 Lei inclusiv TVA
56.202,82 Lei inclusiv TVA

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru obiectul de
investitie „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna
Vorona, județul Botoșani", dupa cum urmeaza:
Contribuţie totala proprie în proiect, din
II
99.853,81 lei inclusiv TVA
care:
Contribuţie proprie în proiect, achitata
43.651,00 lei inclusiv TVA
pana la 15.01.2019:.
Contributie propie rest, la data
56.202,82 lei inclusiv TVA
15.01.2019
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vorona, dl. Aurel Stefan.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vorona, în
termenul prevăzut de lege,
• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani;
• Prefectului județului Botosani,
• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Vorona.
Nr. 7
30.01.2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru
Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020
Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară din
data de 30.01.2020;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Primar, dl. Aurel Stefan prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, înregistrat cu nr. 918 din data de 29.01.2020, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,
Luând act de:
a) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 637
din data de 21.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) Raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
j) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie
„Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, comuna Vorona,
județul Botoșani", ca urmare incheierii contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza:
A. Indicatori economici

Valoarea totala a investitiei

Lei fara TVA (lei)
610.058,20

Lei inclusiv TVA (lei)
724.940,84

C+M

495.183,00

589.272,71

TOTAL GENERAL din care: 724.940,84
buget de stat 652.932,00
buget local 72.008,84

Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

B. Indicatori tehnici

Suprafata teren 2812 mp
Suprafața construită gradinita existentă: 253 mp
Suprafața construită gradinita propusa: 308,27 mp
Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta restului de executat compusa din valoarea
lucrarilor neexecutate si a serviciilor ramase de prestat dupa 15.01.2020, dupa cum urmeaza:
Lei fara TVA (lei)
Lei inclusiv TVA (lei)
Valoarea totala a investitiei
585.809,20
696.083,34
C+M
495.183,00
589.272,71
TOTAL GENERAL din care:
buget de stat
buget local

696.083,34 Lei inclusiv TVA
652.932,00 Lei inclusiv TVA
43.151,34 Lei inclusiv TVA

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru obiectul de
investitie „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, comuna
Vorona, județul Botoșani", dupa cum urmeaza:
Contribuţie totala proprie în proiect, din
II
72.008,84 lei inclusiv TVA
care:
Contribuţie proprie în proiect, achitata
28.857,50 lei inclusiv TVA
pana la 15.01.2020:.
Contributie propie rest, la data
43.151,34 lei inclusiv TVA
15.01.2020
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vorona, dl. Aurel Stefan.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vorona, în
termenul prevăzut de lege,
• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani;
• Prefectului județului Botosani,
• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Vorona.
Nr .8
30.01.2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian
ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza’’
Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020
Consiliul Local al Comunei , judeţul Vorona, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară din data
de 30.01.2020;
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentată de domnul Primar, dl. Aurel Stefan prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, înregistrat cu nr. 920 din data de. 29.01.2020, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,
Luând act de:
a) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.639
din data de 21.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) Raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitie „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Vorona, comuna
Vorona, județul Botoșani", ca urmare incheierii contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza:
A. Indicatori economici

Valoarea totala a investitiei

Lei fara TVA (lei)
1.247.133,29

Lei inclusiv TVA (lei)
1.482.241,10

C+M

1.076.568,29

1.281.116,26

TOTAL GENERAL din care: 1.482.240,10
buget de stat 1.279.371,00
buget local 202.870,10

Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

B. Indicatori tehnici

Suprafața construită existentă: 567 mp
Suprafața construită propusă : 754,70 mp
Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta restului de executat compusa din valoarea
lucrarilor neexecutate si a serviciilor ramase de prestat dupa 15.01.2020, dupa cum urmeaza:
Lei fara TVA (lei)
Lei inclusiv TVA (lei)
Valoarea totala a investitiei
421.695,26
500.556,33
C+M
322.546,43
383.830,26
TOTAL GENERAL din care:
buget de stat
buget local

500.556,33 Lei inclusiv TVA
352.333,81 Lei inclusiv TVA
148.222,53 Lei inclusiv TVA

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru obiectul de
investitie „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Vorona, comuna
Vorona, județul Botoșani", dupa cum urmeaza:
II

Contribuţie totala proprie în proiect, din
care:
Contribuţie proprie în proiect, achitata
pana la 15.01.2020:.
Contributie propie rest, la data
15.01.2020

202.870,10 lei inclusiv TVA
54.647,57 lei inclusiv TVA
148.222,53 lei inclusiv TVA

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vorona, dl. Aurel Stefan.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vorona, în
termenul prevăzut de lege,
• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani;
• Prefectului județului Botosani,
• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Vorona.
Nr. 9
30.01.2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș’’ Vorona,
comuna Vorona, județul Botoșani”, actualizat la nivelul anului 2020
Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară din
data de 30.01.2020;
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentată de domnul Primar, dl. Aurel Stefan prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, înregistrat cu nr. 919 din data de 29.01.2020, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,
Luând act de:
a) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.640
din data de 21.01.20.20, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) Raportul comisilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie
„Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș’’ Vorona, comuna Vorona, județul
Botoșani”, ca urmare incheierii contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza:
A. Indicatori economici

Lei fara TVA (lei)

Lei inclusiv TVA (lei)

Valoarea totala a investitiei
C+M

1.163.526,45
881.609,45

1.382.755,00
1.049.115,00

TOTAL GENERAL din care: 1.382.755,00
buget de stat 1.274.875,00
buget local 107.880,00

Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

B. Indicatori tehnici

Suprafață teren: 5739 mp;
Suprafață construită Corp A - existentă: 450 mp;
Suprafață construită Corp A - propusă: 548 mp.
Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta rest15.01.2020, dupa cum urmeaza:
Lei fara TVA (lei)
Lei inclusiv TVA (lei)
Valoarea totala a investitiei
1.114.982,74
1.324.986,80
C+M
881.609,45
1.049.115,00
TOTAL GENERAL din care:
buget de stat
buget local

1.324.986,79 Lei inclusiv TVA
1.274.874,99 Lei inclusiv TVA
50.111,80 Lei inclusiv TVA

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru obiectul de
investitie „Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș’’ Vorona, comuna Vorona,
județul Botoșani”, dupa cum urmeaza:
II

Contribuţie totala proprie în proiect, din
care:
Contribuţie proprie în proiect, achitata
pana la 15.01.2020:.
Contributie propie rest, la data
15.01.2020

107.880,00 lei inclusiv TVA
57.768,20 lei inclusiv TVA
50.111,80 lei inclusiv TVA

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vorona, dl. Aurel Stefan.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vorona, în
termenul prevăzut de lege,
• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani;
• Prefectului județului Botosani,
• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Vorona.
Nr. 10
30.01.2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru
obiectivul de investiţii „Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, județul
Botoșani”, actualizat la nivelul anului 2020
Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară din
data de 30.01.2020;
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentată de domnul Primar, dl. Aurel Stefan prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, înregistrat cu nr. 925 din data de 29.01.2020, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,
Luând act de:
a) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.837
din data de 28.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) Raportul comisilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie
„Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, județul Botoșani”, ca urmare incheierii
contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza:
A.Indicatori economici

Valoarea totala a investitiei
C+M

Lei fara TVA (lei)
800.630,3
650.126,0

TOTAL GENERAL din care: 951.803,2
buget de stat 694.295,00
buget local 257.508,2

Lei inclusiv TVA (lei)
951.803,2
773.674,7
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

B.Indicatori tehnici

Suprafață teren: 272,02 mp;
Suprafață utila: 176,85 mp;
Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta rest15.01.2020, dupa cum urmeaza:
Lei fara TVA (lei)
Lei inclusiv TVA (lei)
Valoarea totala a investitiei
606.471,7
721.849,0
C+M
500.839,2
595.998,7
TOTAL GENERAL din care:
buget de stat
buget local

721.849,0 Lei inclusiv TVA
486.781,0 Lei inclusiv TVA
235.068,0 Lei inclusiv TVA

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru obiectul de
investitie „Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, județul Botoșani”, dupa cum
urmeaza:
II

Contribuţie totala proprie în proiect, din
care:
Contribuţie proprie în proiect, achitata
pana la 15.01.2020:.
Contributie propie rest, la data
15.01.2020

257.508,2 lei inclusiv TVA
22.440,00 lei inclusiv TVA
235.068,2 lei inclusiv TVA

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vorona, dl. Aurel Stefan.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vorona, în
termenul prevăzut de lege,
• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani;
• Prefectului județului Botosani,
• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Vorona.
Nr. 11
30.01.2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru
obiectivul de investiţii „Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316) DS 812 si DC 638 comuna
Vorona, judetul Botosani”, actualizat la nivelul anului 2020
Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa ordinară din
data de 30.01.2020;
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentată de domnul Primar, dl. Aurel Stefan prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, înregistrat cu nr. 924 din data de 29.01.2020, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității,
Luând act de:
a)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 922 din
data de 29.01.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b)Raportul comisilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani;

-Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:
a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
rectificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie
„Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316) DS 812 si DC 638 comuna Vorona, judetul Botosani” , ca
urmare incheierii contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza:
A.Indicatori economici

Lei fara TVA (lei)

Lei inclusiv TVA (lei)

Valoarea totala a investitiei
C+M

4.482.923,05
3.844.763,00

TOTAL GENERAL din care: 5.326.248,01
buget de stat 5.107.024,22
219.223,79
buget local

5.326.248,01
4.575,267,96
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

B. Indicatori tehnici
LUNGIME DRUM : 4,760 km

Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta rest15.01.2020, dupa cum urmeaza:
Lei fara TVA (lei)
Lei inclusiv TVA (lei)
Valoarea totala a investitiei
4.387.082,71
5,215.355,21
C+M
3.844.763,00
4.575,267,96
TOTAL GENERAL din care: 5,215.355,21
buget de stat 5.107.024,22
108.330,98
buget local

Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA
Lei inclusiv TVA

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru obiectul de
investitie „Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316) DS 812 si DC 638 comuna Vorona, judetul Botosani”
, dupa cum urmeaza:
II

Contribuţie totala proprie în
proiect, din care:
Contribuţie proprie în proiect,
achitata pana la 01.01.2020:.
Contributie propie rest, la data
01.01.2020

219.223,79 lei inclusiv TVA
110892,81 lei inclusiv TVA
108.330,98 lei inclusiv TVA

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vorona, dl. Aurel Stefan.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vorona, în
termenul prevăzut de lege,
• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani;
• Prefectului județului Botosani,
• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei Vorona.
Nr. 12
30.01.2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Anicăi Laurențiu Marian

