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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

 COMUNA VORONA  

 CONSILIUL LOCAL 

O P I S 

 

privind componența dosarului de ședintă a Consiliului Local Vorona din 

data 30.01.2020 

 

1. Dispoziția de convocare numărul    6     din 23.01.2020 

 

2. Proces verbal de afișare a dispoziției. 

 

3. Convocare  consilieri. 

 

4. Hotărârile Consiliului Local nr.             /30.01.2020 

 

5. Note de fundamentare a hotărârilor. 

 

6. Raportul de avizare a comisiilor de specialitate. 

 

7. Cereri (dacă este cazul, ce au fost discutate). 

 

8. Proces verbal al ședinței – copie. 

 

9. Minuta ședinței. 

 

10. Proces verbal privind afișarea procesului verbal de ședință. 

 

11. Proces verbal de aducere la cunoștința publică a             

hotărârilor de interes local. 

 

12. Adresa către primarul comunei Vorona . 

 

13. Adresa către Instituția Prefectului Județului Botoșani. 
 

 
 
 

 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

PRIMĂRIA COMUNEI VORONA 
 

DISPOZIŢIE 
       Primarul comunei Vorona, jud. Botoşani în exercitarea atribuţiilor de autoritate 
administrativă, 

      In baza prevederilor art. 134 alin 1 , lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
       În temeiul art. 196 alin. (1), lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

DISPUNE 
 

Art.1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Vorona în ziua de Joi 

30.01.2020, orele 13,00 care va avea loc în incinta Primăriei Vorona cu următoarea 
ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei 
Vorona. 

2. Proiect de 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. 

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta Vorona. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor 

personali pe semestrul II al anului 2019. 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul 
Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020. 

6.Proiect de hotărâre privind 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. 
7. Proiect de 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. 
8. Proiect de 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. 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare DC 55G (DC 
386+DS 316), DC 812 si DC 638, comuna Vorona, judetul Botosani”, actualizat 

la nivelul anului 2020. 
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 

asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii ,,Cabinete medicale in 
localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani”, actualizat la nivelul 
anului 2020. 



11. Informare privind Raportul de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva 
incendiilor in anul 2019. 

12. Probleme curente. 
 

 
         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se împuterniceşte 
domnul Anicăi Laurenţiu - secretar general al comunei Vorona.      

 
 
 Nr. 6 

23.01.2020 
                                           Primar 

                                Prof. AUREL ŞTEFAN 
                                                                         Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                   Secretar general, 

 LAURENŢIU ANICĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI VORONA 

 

 
 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi  23 ianuarie 2020 

 
 

 

 

              Subsemnatul Anicăi Laurențiu, secretar al comunei Vorona , județul Botoșani și 

doamna Ciubotariu Elena, inspector  la Primăria Vorona, azi data de mai sus am 

procedat la afișarea Dispoziției nr. 6/2020, privind convocarea Consiliului Local 

Vorona, județul Botoșani, în ședința ordinară, care are loc în ziua de 30 ianuarie  2020, 

orele 13.00, în de sedinte a Primariei Vorona, județul Botoșani. 

            Dispoziția nr.  6/2020, a fost afișată în următoarele locuri: 

 

 

 

                                   -  afișier Primărie; 

                                 

 

        

 

 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal . 

 

 

 

 

 

             Secretar general,                                                                       Inspector, 

         Anicăi Laurentiu Marian                                                           Ciubotariu Elena      
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
CONVOCATOR 

 

În conformitate cu dispoziţia primarului nr. 6/23.01.2020 în ziua de JOI 
30.01.2020, orele 13,00 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Vorona 
care va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei 

Vorona. 
2. Proiect de 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. 
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta Vorona. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor 
personali pe semestrul II al anului 2019. 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 

asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare 
Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul 

Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020. 
6.Proiect de hotărâre privind 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. 

7. Proiect de 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. 
8. Proiect de 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. 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare DC 55G (DC 

386+DS 316), DC 812 si DC 638, comuna Vorona, judetul Botosani”, actualizat 
la nivelul anului 2020. 
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 

asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii ,,Cabinete medicale in 
localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani”, actualizat la nivelul 

anului 2020. 
11. Informare privind Raportul de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva 
incendiilor in anul 2019. 

12. Probleme curente. 
 

 
 



Nr. 

Crt. 
Numele şi prenumele Semnătura pentru  luare la cunoştinţă 

1 Aciubotaritei Dumitru  

2 Hetriuc Elena  

3 Bejenariu Elena Angelica   

4 Cotoc Costica  

5 Danila Florin  

6 Doroftei Dumitru  

7 Dos Doinita  

8 Frunza Gheorghe  

9 Gicoveanu Mihai  

10 Gradinaru Gheorghe  

11 Harja Miluca  

12 Marica Ligia  

13 Nechifor Neculai  

14 Rusu Constantin  

15 Simian Teodor  

 
Secretar general, 

LAURENŢIU MARIAN ANICĂI 

 
 
 

Notă. Comisiile de specialitate vor fi prezente JOI, 30.01.2020 orele 12,00 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
                                 Către 

 d-nul/d-na ________________________ 

       Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa  Consiliului Local Vorona care va avea 
loc în ziua de JOI 30.01.2020 orele 13,00 în incinta Sediului Primăriei comunei 
Vorona, care va avea următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei 
Vorona. 

2. Proiect de 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. 

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta Vorona. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor 

personali pe semestrul II al anului 2019. 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul 
Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020. 

6.Proiect de hotărâre privind 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. 
7. Proiect de 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. 
8. Proiect de 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. 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 

asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare DC 55G (DC 
386+DS 316), DC 812 si DC 638, comuna Vorona, judetul Botosani”, actualizat 

la nivelul anului 2020. 
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investiţii ,,Cabinete medicale in 

localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani”, actualizat la nivelul 
anului 2020. 

11. Informare privind Raportul de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva 
incendiilor in anul 2019. 
12. Probleme curente. 

Notă. Comisiile de specialitate vor fi prezente JOI, 30.01.2020 orele 12,00 
 

Secretar general, 
LAURENŢIU MARIAN ANICĂI 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI VORONA 
 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi   30 ianuarie 2020 

 
 

 

 

              Subsemnatul Anicăi Laurențiu, secretar general al comunei Vorona, județul 

Botoșani și doamna Ciubotariu Elena, inspector la Primăria Vorona, azi data de mai sus 

am procedat la afișarea Procesului-verbal de ședință al Consiliului Local Vorona, județul 

Botoșani, în ședința ordinară, care are loc în ziua de 30 ianuarie 2020, orele 13.00, în 

sala de sedinte a Primariei Vorona, județul Botoșani. 

           Procesul-verbal de ședință al Consiliului Local Vorona  a fost afișat în 

următoarele locuri: 

 

 

 

                                   -  afișier Primărie; 

                                 

 

        

 

 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal . 

 

 

 

 

             Secretar general,                                                                           Inspector, 

       Anicăi Laurentiu Marian                                                                  Ciubotariu Elena      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA  
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 
privind afișarea minutei ședinței publice a Consiliului Local al comunei Vorona  

 din data de 30 ianuarie  2020 

 
 

 

Încheiat astăzi 30.01.2020 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, 

Subsemnatul Anicăi Laurențiu – secretar al Consiliului Local al comunei Vorona, 

județul Botoșani am procedat astăzi data de mai sus la afișarea minutei ședinței ordinare 

publice a Consiliului Local al comunei Vorona, județul Botoșani din data de 30.01.2020 

prin care se aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate  lucrările ședinței. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 
 

Secretar general, 

Consiliul Local Vorona 

Anicăi  Laurențiu Marian 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



MINUTA ședinței  ordinare din 30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Vorona 

Din numarul total de ___ de consilieri sunt prezenti ___ ,sedinta fiind legal constituita.  

In cadrul sedintei a fost adoptata:  

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 privind utilizarea 
excedentului bugetului general al comunei Vorona. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 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. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 privind aprobarea 
Raportului privind activitatea asistentilor personali pe semestrul II al anului 2019. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' 

Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani", actualizat la nivelul anului 2020. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 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. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 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. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 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. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de 
investiţii ,,Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316), DC 812 si DC 638, comuna 

Vorona, judetul Botosani”, actualizat la nivelul anului 2020. 
 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vorona, numarul        din 30.01.2020 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de 
investiţii ,,Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul 
Botosani”, actualizat la nivelul anului 2020. 

 



In conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, minuta se va publica la sediul Primariei comunei Vorona.  

 

 

Presedinte de sedinta   

 

 

      Secretar general, 

  Anicai Laurentiu Marian 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CĂTRE, 

                                                          PRIMARUL COMUNEI VORONA  

                                                                   ȘTEFAN AUREL  

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 198 alin. 2 si 199 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, vă înaintăm hotărârile  Consiliului Local Vorona  adoptate 

în ședința ordinară din data de 30 ianuarie  2020, și anume: 

- H.C.L.             /30.01.2020 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

ANICĂI LAURENȚIU MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI VORONA 

 
 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi  30.01.2020 

 
 

 

 

              Subsemnatul Anicăi Laurențiu, secretar al comunei Vorona, județul Botoșani și 

doamna Ciubotariu Elena, inspector in Aparatul de specialitate al Primarului, am 

procedat azi data de mai sus in conformitate art. 225, alin 2 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ la aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul 

Consiliului Local Vorona a Sedintei publice ordinare din data de 30.01.2020. 

            Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

                                   -  afișier Primărie; 

                                 

 

        

 

 

                    Drept pentru care am încheiat prezentul proces–verbal. 

 

 

           Secretar general,                                                                    Inspector, 

       Anicăi Laurențiu  Marian                                                              Ciubotariu Elena    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 

sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Vorona 

 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Vorona 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 

 
Data  
30.01.2020 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 

Muncă și protecție socială 
 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Vorona 
 

Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Vorona 
 
 

 
Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
30.01.2020 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de hotărâre privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Vorona 
 
 

Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

utilizarea excedentului bugetului general al comunei Vorona 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 
 

 
 

 
Data  
30.01.2020 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

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 
CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

 
PROIECT DE  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. 
 

 
 

 
     Iniţiator, Avizeaza pentru legalitate, 
       Primar       Secretar general 

Prof. Aurel Ștefan Anicai Laurentiu Marian 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 
 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 

Muncă și protecție socială 
 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 
 
 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 
 

 
 
 

Data 
30.01.2020 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
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                        Contrasemnează pentru legalitate,  
                    Secretar general,   

                 Anicăi Laurențiu Marian 
 
                                                                 

Nr .  5  
Din data de   30.01.2020  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT DE HOTARARE 

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. 
 

 
                                                                     Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                   Secretar general,   
 Primar 
  Prof. Stefan Aurel                    Anicăi Laurențiu Marian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                           AAnneexxaa  nnrr..  11  llaa    HHoottăărrâârreeaa  nnrr..                //22002200 
JUDEUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

R E G U L A M E N T 

 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

al 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al comunei Vorona 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

 
Art. 1 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vorona, clasificat 
ca serviciu de categorie V2 - denumit în continuare Serviciul Voluntar, este 

structura specializată, alta decât cea aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, 
organizată cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public 
şi privat, împotriva incendiilor şi a altor dezastre în sectorul de competenţă al 

comunei Vorona, înființată cu avizul  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Nicolae Iorga” al Judeţului Botosani. 

Art. 2 – Serviciul Voluntar se constituie în subordinea Consiliului Local al comunei 
Vorona. 
Art. 3 – Structura Serviciului voluntar va fi dimensionată în funcţie de principalele 

tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, grupate în funcţie de natura lor, 
conform HG nr.557/2016. 
Art. 4 – Sectorul de competenţă al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Vorona este unitatea administrativ-teritorială a comunei. 
 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE 
SERVICIULUI VOLUNTAR 

  

       A). Conducerea şi structura organizatorică 
Art. 5 – Serviciul Voluntar este condus de către şeful serviciului, profesionist în 

domeniu. 
Art. 6 –Organigrama serviciului este prezentată în Anexa nr. 2 . Încadrarea 
voluntarilor pe funcţii se va face prin contract de voluntariat, aceştia trebuind să 

corespundă criteriilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
.  
Art. 7 – Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul voluntar colaborează cu 

alte servicii voluntare, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte instituţii şi 
organisme care au atribuţii  

privind apărarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor de urgenţă, apărarea vieţii şi 
integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a 
mediului. 

       B). Relaţiile dintre structurile Serviciului voluntar 
 B1). Relaţii ierarhice       



Art. 8 – Şeful Serviciului voluntar se subordonează Consiliului local şi pe linie de 
intervenţii Primarului în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă. 
Art. 9 – Şeful Serviciului voluntar are în subordine directă întregul personal din 

componenţa serviciului. 
   B2) – Relaţii funcţionale 
Art. 10 – Şeful Serviciului voluntar colaborează cu celelalte servicii şi 

compartimente din cadrul Primăriei. 
Art. 11 – Şeful Serviciului voluntar cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi cu Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în 

scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice. 
Art. 12 – Şeful Serviciului voluntar colaborează cu asociaţii profesionale şi 

organizaţii neguvernamentale, în baza unor protocoale, pentru limitarea şi 
înlăturarea situaţiilor de urgenţă. 
       C). Atribuţiile Serviciului voluntar 

Art. 13 - Desfăşoară   activităţi   de   informare   şi   instruire   privind   cunoaşterea   
şi   respectarea  regulilor  şi  măsurilor  de  apărare  împotriva  efectelor situaţiilor 

de urgenţă:   
- executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;  
- cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi a cauzelor de incendiu;   
- sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea 
persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;  

- popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de 
prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a 

situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc  la izbucnirea incendiilor şi 
consecinţele producerii unor incendii sau explozii,  
Art. 14 - Verifică  modul  de  aplicare   a   normelor, reglementărilor tehnice, 

dispoziţiilor,  instrucţiunilor  şi  măsurilor  de prevenire,  care  constă  în: 
- efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire; 
- personalul serviciului face propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte 

rezolvarea operativă a acestora; 
- stabilirea de restricţii ori  interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor 

lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni 
producerea de incendii; 
- asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate  

locurile în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate; 
- sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii 

de prevenire; 
- sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de 
urgenţă; 

- acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, 
constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte 
persoane; 

- informează conducerea primăriei, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Botosani, asupra încălcărilor 

normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri  menite să înlăture 
pericolul; 
Art. 15 – Asigură intervenţie pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia 

persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de situaţiile de urgenţă: 
- evacuarea apei din locuinte, anexe şi alte locuri inundate; 

- menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei.  



- stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în situaţia în care 
datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele  de apă folosite pentru stingerea 

incendiilor ; 
- participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de 

acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice pentru intervenţii, în 
situaţii de urgenţă; 
         D) Atribuţiile Compartimentului prevenire 

Art. 16 - Formele prin care se executa activitatile de prevenire sunt : controlul, 
asistenţa tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei. 
 Atribuţiile Compartimentului prevenire sunt :  

       a) desfasoara controale de prevenire la gospodarii si institutii din subordinea 
consiliului local; 

         b) verificarea si organizarea activitatii privind depistarea pericolelor potential 
generatoare de riscuri pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si 
amenajarilor; 

  c) coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a 
populatiei si a  salariatilor, a modului de insusire de catre acestia a regulilor si 

masurilor specifice, precum si a comportamentului pe timpul manifestarii unei 
situatii de urgenta; 
         d) instiintarea factorilor responsabili in managementul riscului despre 

existenta, dimensiunea si consecintele riscului identificat in domeniul respectiv; 
         e) informarea si educarea preventiva a populatiei; 
         f) solutionarea petitiilor si sesizarilor in domeniul specific , impreuna cu 

specialisti ai I.S.U.J. Botosani; 
         g) informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in 

locuinte si gospodarii si modul de comportare in situatii de urgenta. 
       E) Atribuţiile formaţiei de intervenţie 
 Atribuţiile specifice echipelor specializate 

Art. 17 - Echipa avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare  are 
următoarele atribuţii: 
          a) efectuează cercetarea terestră prin observare directă, datele obţinute fiind 

folosite la evaluarea situaţiei operative, care trebuie să clarifice: 
-  impactul dezastrului asupra comunei; 

- nevoile şi priorităţile măsurilor urgente de intervenţie; 
- resursele disponibile; 
- disponibilităţile de a facilita reabilitarea şi dezvoltarea pe termen lung. 

          b) studiază şi cunoaşte caracteristicile construcţiilor, spaţiilor de adăpostire, 
reţelelor de gospodărie comunală, căilor de comunicaţie, precum şi măsurile de 

intervenţie în cazul afectării lor; 
          c) participă la supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în 
funcţie de cotele maxime prognozate; 

          d) asigură participarea forţelor de intervenţie alcătuite din localnici, la 
acţiunile operative desfăşurate de specialiştii S.G.A.; 
           e) asigură preluarea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor primite de 

la Centrul Operativ al C.LS.U. şi transmiterea oportună a acestora către Şeful 
S.V.S.U. ( şeful formaţiei de intervenţie şi  echipele specializate de intervenţie); 

          f) sa realizeze, exploateze si sa mentina in stare de functionare sistemele de 
transmisiuni si alarmare, in scopul instiintarii si alarmarii populatiei; 
          g) folosesc toate mijloacele existente, pentru avertizarea cu prioritate a 

populaţiei, obiectivelor şi operatorilor economici aflate în zonele de risc; 
          h) asigură acţionarea la timp a sistemelor de alarmare; 

          i) cunoaşte posibilităţile sistemului de telecomunicaţii teritorial şi solicită 
folosirea acestuia pentru nevoile serviciului; 



          j) participă la exerciţiile de cooperare, informare şi alarmare, pe frecvenţele de 
cooperare în situaţiile de urgenţă; 

          k) participă la realizarea măsurilor de asigurare a  acţiunilor de evacuare, 
stabilite din timp de normalitate, în Planul de evacuare în situaţii de urgenţă al 

comunei Vorona; 
          l) executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a raioanelor în care se va 
executa evacuarea, pe diferite variante de transport (auto, pe caile ferate, etc.); 

          m) organizează evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale pe eşaloane şi 
indicative, coloane, convoaie şi mijloace de transport; 
 n) recunoaşte şi amenajază punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, 

primire si  repartitie şi întocmeşte şi actualizează documentele specifice; 
 o) cunoaşte logistica acţiunilor de evacuare care se asigură de către instituţiile 

publice si agenţii economici din zona de competenţă; 
 p) supraveghează aprovizionarea personalului care se evacueaza, cu produse 
alimentare si industriale de primă necesitate; 

 q)  studiază şi cunoaste caracteristicile construcţiilor de locuinţe şi a 
utilitaţilor publice şi face scenarii în vederea cunoaşterii amplorii efectelor unui 

cutremur, atac aerian sau accident, care pot duce la avarierea sau distrugerea 
acestora; 
          r) localizarea si limitarea avariilor la retelele de utilitate publica care prezinta 

pericol pentru personalul de interventie sau cel afectat; 
          s) crearea cailor de acces spre obiectivele de interventie si pentru evacuarea 
ranitilor si a sinistratilor;  

          s) evacuarea apelor ce prezinta pericol pentru personalul de interventie si 
pentru cei surprinsi in sectorul de interventie; 

            t) amenajază  căile  de  acces  spre  obiectivele  de  intervenţie şi pentru 
evacuarea răniţilor şi a sinistraţilor; 
            t) executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de 

construcţii ce prezintă pericol şi înlăturarea molozului; salvarea răniţilor şi a celor 
surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, distruse şi sub dărâmături; 
evacuarea victimelor din clădirile uşor avariate către o zonă sigură. 

 Art. 18 – Grupa de interventie are următoarele atribuţii: 
       -execută acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de 

urgenţă cu autospecialele şi utilajele mobile, sau mijloacele de intervenţie din 
dotare; 
       -execută recunoaşteri pe raza unităţii administrativ - teritoriale cu accent pe 

sursele de alimentare cu apa, posibilitatea accesului de intervenţie; 
       -verifică existenţa planurilor de intervenţie la obiectivele şi instituţiile de pe raza 

localităţii,  precum şi condiţiile ca acestea sa fie operaţionale în orice moment. 
        Toate echipele vor executa pe lângă activităţile specificate mai sus, în funcţie 
de situaţia concretă din comuna şi alte activităţi, funcţie de natura evenimentelor 

constatate, de amploarea şi intensitatea situaţiilor de urgenţă. 
 

CAPITOLUL III – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR 
 

 A)  Atribuţiile şefului de serviciu 
Art. 19 – Şeful serviciului are următoarele atribuţii: 
 a) Întocmeste documentele de organizare si functionare a activitătii serviciului 

voluntar; 
 b) planifică si conduce activitatea de pregătire a personalului SVSU; 
    c) asigură respectarea prevederilor actelor normative în vigoare; 
    d) organizează activitatea de prevenire; 



     e) verifică întretinerea autospecialelor, utilajelor si materialelor din dotare; 
     f) conduce actiunile de interventie în limita competentelor stabilite; 
     g) întocmeste rapoartele de interventie; 

B). Atribuţiile şefului  compartimentului  de prevenire 

Art. 20 – Şeful compartimentului  de prevenire are următoarele atribuţii: 
a) acţionează  cu  fermitate  pentru  înlăturarea  imediată  a stărilor de pericol pe 

care le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 
b) stabileşte  restricţii  şi  interdicţii  la  utilizarea  sau efectuarea unor lucrări cu 

pericol dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de 

executare a lucrărilor cu risc; 
c) verifică dotarea  şi  starea  tehnică  a  mijloacelor P.S.I. de primă intervenţie în 

caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu 
şi hidranţi exteriori de incendiu) de la agenţii economici şi cele aparţinând 
oraşului; 

d) controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu; 
e) sprijină  conducerile  agenţilor  economici  din  comuna  în  realizarea  

protecţiei şi instruirea personalului muncitor; 

f) informează  conducerile  agenţilor  economici, şeful serviciului voluntar, 
consiliul local imediat după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol 

de incendiu, explozii sau accidente tehnologice ; 
g) acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de 

pericol; 

h) urmăreşte  modul  cum  se  respectă  regulile privind interzicerea fumatului şi 
focului deschis în locurile stabilite; 

i) verifică  menţinerea  liberă  şi  în  stare  de  utilizare  a căilor  de  acces  
pentru intervenţie şi de evacuare în caz de situaţii de urgenţă pe raza 
oraşului;   

j) în  cazul  producerii  unor  situaţii  de  urgenţă,  alarmează  serviciul  
voluntar  şi  participă   la limitarea şi lichidarea distrugerilor;  

k) consemnează  în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce la 

cunoştinţă şefului serviciului voluntar; 
l) cunoaşte normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe 

timpul executării controlului; 
 C). Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie 
Art. 21 – Şeful formaţiei de intervenţie are următoarele atribuţii: 

 a) se subordonează şefului serviciului voluntar şi îndeplineşte sarcinile date 
de către acesta; 

 b) verifică prezenţa personalului, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice 
de intervenţie; 
 c) execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, 

sau ori de câte ori este nevoie a personalului din subordine; 
 d) desfăşoară activitatea de control asupra respectării legislaţiei în vigoare în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 e) conduce şi participă efectiv la acţiunile de intervenţie; 
 f) verifică starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie, 

accesoriilor, echipamentului de protecţie din dotarea subordonaţilor; 
 g) asigură respectarea întocmai de către personalul din subordine a 
programului zilnic de activitate stabilit, ordinea şi disciplina; 

 h) menţine permanent legătura cu şeful serviciului pe timpul executării unor 
activităţi / misiuni specfice în zona de competenţă; 
 i) nu părăseşte serviciul decît după sosirea la sediu şi luarea în primire a 

serviciului de către şeful formaţiei de intervenţie care urmează să-l înlocuiască; 
 j) îndeplineşte şi  alte sarcini trasate de şeful serviciului 



 D). Atribuţiile şefului echipei specializate 
 Art. 22 – Şefii echipelor specializate se subordonează şefului serviciului voluntar şi 

şefului formaţiei de intervenţie, este şeful nemijlocit al echipei pe care o comandă şi 
are următoarele atribuţii: 

− conduce  personal  echipa  în  misiunile    de    intervenţie   încredinţate  
pentru   înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea 

bunurilor; 

− menţine  în  permanenţă legătura cu şeful serviciului şi raportează la 
începerea şi terminarea misiunii; 

− participă şi conduce convocările, şedinţele de pregătire cu personalul din 
subordine; 

− să cunoască personal folosirea şi întreţinerea mijloacelor din dotare;  

− să cunoască semnalele de alarmare, locul de adăpostire,  locul de  unde se 
ridică materialele repartizate pentru intervenţie; 

− respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de 
organizare şi funcţionare a serviciului; 

− asigură   predarea – primirea   serviciului  şi  tehnicii  de  intervenţie la 
schimbul următor în stare de funcţionare, după regulamentul stabilit; 

− ia  măsuri  de  protecţia  muncii  pe timpul şedinţelor de pregătire, 
exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor; 

− să   comunice   şefului  serviciului  voluntar  ori  de  câte ori  absentează  
din  localitate pe o durată mai mare de 48 ore. 

E). Atribuţiile   conducatorului autospecialei : 
Art. 23 –Conducătorul autospecialei are următoarele atribuţii: 
 a) se subordonează şefului de serviciu; 

 b) menţine în permanentă stare de funcţionare mijloacele tehnice din dotarea 
serviciului voluntar (autospecială şi utilaje mobile); 

 c) verifică, la intrarea în serviciu, starea de funcţionare şi dotarea cu accesorii 
a  motopompei si a autospecialei; 
 d) execută la timp şi de calitate întreţinerile, reviziile şi verificările tehnice, în 

baza planificării întocmite; 
e) execută repunerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de 

intervenţie din dotarea serviciului voluntar; 
          f) se preocupă de cunoaşterea sectorului de competenţă atribuit serviciului 
voluntar; 

           g) acţionează în cadrul grupei de intervenţie stingere pentru limitarea 
propagării şi stingerea incendiilor.  
 F) Atributiile servantilor de la autospecială: 

 Art. 24 - Servantii de la autospeciala au urmatoarele atributii: 
           a) se preocupă pentru cunoasterea în detaliu a tuturor accesoriilor si 

materialelor din dotarea autospecialei precum si modul de lucru cu acestea; 
           b) intervin pentru stingerea incendiilor sau pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor meteorologice periculoase; 

           c) la ordinul Sefului SVSU, desfăsoară activităti de înstiintare-avertizare-
alarmare. 
           d) participă la activităti de pregătire; 

           e) respectă regulile de protectia muncii; 
 G) Atributiile membrilor echipelor specializate:  

Art. 25 - Membrii echipelor specializate au urmatoarele atributii: 
           a) se preocupă pentru cunoasterea în detaliu a tuturor accesoriilor si 
materialelor din dotarea motopompei si/sau a celorlalte utilaje precum si modul de 

lucru cu acestea. 



 b) intervin pentru limitarea  efectelor fenomenelor meteorologice periculoase 
sau a altor situatii de urgentă. 

 c) participă la activităti de pregătire; 
 d) respectă regulile de protectia muncii; 

 e) la ordinul Sefului SVSU, desfăsoară activităti de înstiintare-avertizare-
alarmare-evacuare. 
 H) Atributiile membrilor compartimentului de prevenire: 

Art. 26- Compartimentul de prevenire are urmatoarele atributii: 
          a)  execută activităti de prevenire a situatiilor de urgentă, conform 
prevederilor OMAI 160/2007; 

          b) acţionează  cu  fermitate  pentru  înlăturarea  imediată  a stărilor de pericol 
pe care le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 

          c)  urmăreşte  modul  cum  se  respectă  regulile privind interzicerea 
fumatului şi focului deschis în locurile stabilite; 
           d) consemnează  în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le 

aduce la cunoştinţă şefului serviciului voluntar; 
           e) cunoaşte normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe 

timpul executării controlului; 
 

 

CAPITOLUL IV – GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
SERVICIULUI VOLUNTAR 

 

Art. 27 - Pentru asigurarea funcţionării serviciului voluntar, acesta va avea în 
administrare: 

a) mijloace şi materiale necesare intervenţiei 
b) autospeciale şi utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor 
c) carburanţi şi lubrifianţi 

d) sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din 
dotare 

e) mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei 

f) mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii 
g) mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru 

h) ateliere, magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului 
i) substanţe   şi   echipamente  de  protecţie  specifice  care  se  pun  la  
dispoziţia  forţelor  de intervenţie chemate în sprijin. 

   Dotarea  cu  mijloace  şi  materiale  se  realizează  în  baza ”Normei proprii de 
dotare” elaborate de către Consiliul Local al comunei Vorona. 

Asigurarea financiară pentru aprovizionarea/achiziţionarea de tehnică şi 
materiale, precum şi remuneraţia şi asigurarea drepturilor ce decurg din contractele 
de voluntariat se face din fonduri de la bugetul local sau sponsorizări, conform 

legilor în vigoare . 
 Păstrarea, depozitarea, exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi materialelor se 
execută în conformitate cu instrucţiunile tehnice ale acestora, cu respectarea 

perioadelor de verificare metrologică, revizii şi reparaţii curente sau capitale. 
Întreaga gestiune a patrimoniului serviciului o are în primire inspectorul de 

protectie civila, care răspunde de păstrarea şi întreţinerea tuturor utilajelor, 
materialelor şi echipamentelor din dotare. Scoaterea din depozit a utilajelor, 
materialelor şi echipamentului pentru intervenţie se face pe bază de semnătură, de 

către şefii echipelor şi echipajelor de intervenţie. 
            Prestarea lucrărilor de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi 

reparare a mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, se efectuează 



de către persoanele fizice si juridice atestate de unităţile Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă. 

 Anual, în cadrul activităţii de inventariere, Consiliul Local verifică existenţa şi 
starea operativă a tehnicii şi materialelor din dotarea serviciului voluntar. 

 Art. 28 -  Pregătirea personalului  serviciului 
           Organizarea si desfăşurarea pregătirii se va face in conformitate Planul anual 
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobat de Prefectul jud. Botosani, cu 

tematica adaptată în funcţie de riscurile specifice unităţii administrativ teritoriale. 
           Pentru pregătirea personalului serviciului este necesar a se întocmi Planul de 

pregătire pe luni, teme si exerciţii. Temele specifice se stabilesc de comisiile de 
apărare împotriva incendiilor şi şefii de serviciu, ponderea în planul de pregătire 
fiind in raport de complexitatea proceselor tehnologice, specificul local, precum şi a 

nivelului pregătirii personalului profesionist si voluntar. 
         Categoriile de pregătire a pompierilor civili sunt : prevenirea situaţiilor de 

urgenţă, instrucţia la tehnica de luptă ( I.T.L.), stingerea incendiilor, cunoaşterea 
tehnicii de luptă, pregătire fizică. 
        Pregătirea de specialitate şi fizică la care participă toţi pompierii civili se 

desfăşoară neîntrerupt sub conducerea nemijlocită a şefului serviciului sau a şefului 
formaţiei de intervenţie. 
 Planul de pregătire va cuprinde teme din Planul cadru completar cu teme 

specifice pe categorii de pregătire. 
 Planul lunar de pregătire întocmit de şeful serviciului se structurează pentru 

toate specialităţile din cadrul serviciului – servanţi, conducători auto, pompieri 
pentru post fix, etc. – si pe categorii de pregătire precizându-se data, ora şedinţei de 
pregătire si cine conduce. 

 Se vor întocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenta vor avea conspectate temele in caietele de 

studiu individual. 
 Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va avea un Registru de 
evidenţă a participării personalului la pregătirea de specialitate si calificativele 

obţinute. 
 

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE 

       
Art. 29 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă colaborează cu alte servicii 

de urgenţă, inclusiv din alte ţări in baza convenţiilor internaţionale la care România 
este parte, sau a acordurilor bilaterale. Personalul tehnic al administraţiei publice 
locale cu atribuţiuni de îndrumare, control si constatare a încălcărilor legii în 

domeniul p.s.i. se atesta  conform prevederilor legale.  
Art. 30 - Modificarea programului serviciului voluntar se face de către conducerea 

consiliului local şi şeful serviciului voluntar în cazuri deosebite (incendii, explozii, 
dezastre), executarea de programe de pregătire şi participarea la concursuri 
profesionale, cazuri de boală şi lipsa de personal necesar încadrării serviciului 

Art. 31 - Prezentul regulament va fi completat periodic cu precizări specifice noilor 
modificări legislative. Modificările Regulamentului vor fi aprobate prin şedinţa 
Consiliului Local, cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta ,,Nicolae 

Iorga’’ al judeţului Botosani şi vor fi aduse la cunoştinţa membrilor serviciului 
voluntar în cel mai scurt timp. 

Art. 32 - Reglementarea activităţilor privind prestările de servicii 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta stabileşte un sector de 

competenţă astfel încât să  asigure îndeplinirea atribuţiilor legale şi prestarea 

serviciilor stabilite în limitele sectorului respectiv si să fie capabil sa pună in 
aplicare planurile de intervenţie existente la nivelul orasului, cât si cele ale 



persoanelor juridice cu care s-au încheiat contracte sau convenţii pentru activităţi 
de apărare împotriva incendiilor. 

           Pe baza hotărârii Consiliului Local şi in condiţiile prevăzute de lege Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenta poate presta contra-cost către orice persoană 

fizica sau juridică unele servicii fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor proprii. 
  Aceste servicii pe care le poate presta sunt : 
  a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, 

expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea; 
  b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni; 
  c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; 

  d) efectuarea de lucrări la înălţime; 
  e) transport de apă. 

 Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a 
Consiliului Local, iar sumele încasate se constituie ca venituri la bugetul local. 
  Veniturile  nete încasate din prestările de servicii, precum si cele din 

compensarea contravalorii consumatorilor in cazuri de intervenţii, rămân la 
dispoziţia unităţii prestatoare ca venituri extrabugetare pentru acoperirea 

cheltuielilor de intervenţii, întreţinere şi dotare. 
 
 

 
 

 

 
    

        Presedinte de sedinta     Secretar General 
                                                                    Anicai Laurentiu Marian 
 
 
 
            

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

Nr. 912 din 29.01.2020 
 

 

REFERAT 
 
 

          Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75 din 27 iunie 2019, publicat in 

MO al romaniei nr. 533/28 iunie 2019 au fost aprobate Criteriile de performanta 

privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private 

pentru situatii de urgenta. 

           Avand in vedere prevederile Capitolului II, sectiunea I, art.19  si art. 20, lit b) 

din OMAI nr 75/2019 este oportuna aprobarea prin hotarare a Consiliului local 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul 

comunei Vorona, aflat in subordinea Consiliului local, in serviciu de tip V2, in vederea 

obtinerii avizului de infiintare si a avizului pentru sectorul de competenta. 

        Serviciul de tip V2 are in componenta sa sef serviciu,compartiment pentru 

prevenire, grupa de inerventie care incadreaza autospeciala cu apa si spuman si dupa 

caz, una sau mai multe echipe specializate si atelier de reparatii. 

        In conformitate cu legislatia in vigoare, va aduc la cunostinta ca este necesara 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul 

comunei Vorona, aflat in subordinea Consiliului local, in serviciu de tip V2, in vederea 

obtinerii avizului de infiintare si a avizului pentru sectorului de competenta, aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a SVSU si a Organigramei SVSU si 

aprobarea acestora prin hotarare a Consiliului local Vorona. 

 

 
Sef SVSU, 

Ciubotariu Elena 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 

sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona 
 

Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona 
 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 
Data  

30.01.2020 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 

Muncă și protecție socială 
 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona 
 

Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona 
 
 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 
 

 
 
 

Data 
30.01.2020 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona 
 

Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vorona 
 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 
 

 
 

Data  
30.01.2020 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 

sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului semestrial de activitate al asistentilor personali pe semestrul II 

al anului 2019 
 

Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului semestrial de activitate al asistentilor personali pe semestrul II 
al anului 2019 

 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
 

 
Data  
30.01.2020 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.208.521,68 1.436.239,81 

C+M 910.014,00 1.082.916,00 

 



TOTAL GENERAL din care: 1.436.239,81 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.336.386,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 99.853,81 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: 1.392.588,82 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.336.386,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 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:  

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
99.853,81 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2019:. 
43.651,00 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2019 
56.202,82 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. 7 

30.01.2020 

 

            Președinte de ședință, 

                                                                          Contrasemnează pentru legalitate 

                    Secretar general,   

              Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
 

PROIECT DE 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: 

l) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

m) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

n) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

p) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

q) 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; 

r) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

s) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

t) 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;  

u) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

v) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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: 

 
C. Indicatori economici 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.208.521,68 1.436.239,81 



C+M 910.014,00 1.082.916,00 

 

TOTAL GENERAL din care: 1.436.239,81 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.336.386,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 99.853,81 Lei inclusiv TVA 
D. 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: 1.392.588,82 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.336.386,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 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:  

 

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
99.853,81 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2019:. 
43.651,00 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2019 
56.202,82 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. 

 
                                                                                      Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                   Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                    Anicăi Laurențiu Marian 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 

Muncă și protecție socială 
 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 
 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 
 
 

 
 
Data 

30.01.2020 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 
 

Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 
 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 

 
 
 

 
Data  
30.01.2020 

 
 

 
 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 

sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de 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 
 

Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 

 
Data  
30.01.2020 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 



Valoarea totala a investitiei 610.058,20 724.940,84 

 

C+M 495.183,00 

 

589.272,71 

 

TOTAL GENERAL din care: 724.940,84 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 652.932,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 72.008,84 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: 696.083,34 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 652.932,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 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:  

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
72.008,84 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
28.857,50 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data  

15.01.2020 
43.151,34 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 .8  

30.01.2020     

 

Președinte de ședință, 

                                                    Contrasemnează pentru legalitate 

                               Secretar general,   

                      Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

PROIECT DE 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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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: 
C. Indicatori economici 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 



Valoarea totala a investitiei 610.058,20 724.940,84 

 

C+M 495.183,00 

 

589.272,71 

 

TOTAL GENERAL din care: 724.940,84 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 652.932,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 72.008,84 Lei inclusiv TVA 
D. 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: 696.083,34 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 652.932,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 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:  

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
72.008,84 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
28.857,50 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data  

15.01.2020 
43.151,34 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. 

 

                                                                                             Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                        Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                           Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
30.01.2020 

 
 

 
 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 
 

Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 
 

 
 
Data  

30.01.2020 
 

 
 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de 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 
 

Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 
 

Data  
30.01.2020 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

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. 

 

            

H O T Ă R Ă Ş T E : 

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 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.247.133,29 1.482.241,10 



C+M 1.076.568,29 1.281.116,26 

 

TOTAL GENERAL din care: 1.482.240,10 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.279.371,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 202.870,10 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: 500.556,33 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 352.333,81 Lei inclusiv TVA 

buget local 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: 
202.870,10 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
54.647,57 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2020 
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 
 

 

PROIECT DE 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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

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: 

 
C. Indicatori economici 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.247.133,29 1.482.241,10 



C+M 1.076.568,29 1.281.116,26 

 

TOTAL GENERAL din care: 1.482.240,10 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.279.371,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 202.870,10 Lei inclusiv TVA 
D. 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: 500.556,33 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 352.333,81 Lei inclusiv TVA 

buget local 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: 
202.870,10 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
54.647,57 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2020 
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. 

 

 
                                                                                             Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                        Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                           Anicăi Laurențiu Marian 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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  

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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  

 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
30.01.2020 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de 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  

 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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  

 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 
 

 
 
Data  

30.01.2020 
 

 
 
 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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  
 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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  

 

 

  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 
 

 
Data  

30.01.2020 
 

 
 

 
 

 



 
 

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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 1.163.526,45 1.382.755,00 

C+M 881.609,45 1.049.115,00 

 

TOTAL GENERAL din care: 1.382.755,00 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.274.875,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 107.880,00 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: 1.324.986,79 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.274.874,99 Lei inclusiv TVA 

buget local 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: 
107.880,00 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
57.768,20 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2020 
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 
 

 

PROIECT DE 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: 
c) 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; 

d) 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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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: 
C. Indicatori economici 



 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.163.526,45 1.382.755,00 

C+M 881.609,45 1.049.115,00 

 

TOTAL GENERAL din care: 1.382.755,00 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.274.875,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 107.880,00 Lei inclusiv TVA 
D. 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: 1.324.986,79 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.274.874,99 Lei inclusiv TVA 

buget local 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: 
107.880,00 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
57.768,20 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2020 
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. 

 
                                                                                             Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                        Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                           Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
30.01.2020 

 
 

 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 

 
 
 

Data  
30.01.2020 

 
 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de 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 

 
 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 

Data  
30.01.2020 
 

 
 



 
 

 
 

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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 



 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 800.630,3 951.803,2 

C+M 650.126,0 773.674,7 

 

TOTAL GENERAL din care: 951.803,2 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 694.295,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 257.508,2 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: 721.849,0 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 486.781,0 Lei inclusiv TVA 

buget local 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: 
257.508,2 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
22.440,00 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2020 
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 
 

PROIECT DE 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: 
c) 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; 

d) 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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 



 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 800.630,3 951.803,2 

C+M 650.126,0 773.674,7 

 

TOTAL GENERAL din care: 951.803,2 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 694.295,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 257.508,2 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: 721.849,0 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 486.781,0 Lei inclusiv TVA 

buget local 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: 
257.508,2 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
22.440,00 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

15.01.2020 
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. 

 
                                                                                             Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                        Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                           Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
30.01.2020 

 
 

 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 

 
 
 

Data  
30.01.2020 

 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 
sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de 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 
 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 

Data  
30.01.2020 
 

 
 
 



 
 

 

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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 4.482.923,05 5.326.248,01 



C+M 3.844.763,00 4.575,267,96 

 

TOTAL GENERAL din care: 5.326.248,01 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 5.107.024,22 Lei inclusiv TVA 

buget local 
219.223,79 

 

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 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 5.107.024,22 Lei inclusiv TVA 

buget local 
108.330,98 
 

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: 

219.223,79 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, 
achitata pana la 01.01.2020:. 

110892,81  lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 
01.01.2020 

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.  

30.01.2020     

 

Președinte de ședință, 

                                                    Contrasemnează pentru legalitate 

                                         Secretar general,   

                        Anicăi Laurențiu Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

 

PROIECT DE 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. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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 4.482.923,05 5.326.248,01 

C+M 3.844.763,00 4.575,267,96 

 

TOTAL GENERAL din care: 5.326.248,01 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 5.107.024,22 Lei inclusiv TVA 

buget local 
219.223,79 

 

Lei inclusiv TVA 

 

C. 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 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 5.107.024,22 Lei inclusiv TVA 

buget local 
108.330,98 
 

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: 

219.223,79 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, 
achitata pana la 01.01.2020:. 

110892,81  lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 
01.01.2020 

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. 

 
                                                                                             Avizeazaează pentru legalitate,  

         Initiator,                        Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                           Anicăi Laurențiu Marian 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare 
Muncă și protecție socială 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 
Noi, Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, 
întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format din __5__membri 
prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______d-l.________________ 

 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea si legalitatea acestora in urma supunerii spre aprobare in 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

Preşedinte Comisie,                                                Secretar Comisie, 

 
 
 

 
Data 
30.01.2020 

 
 

 
 
 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 

CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,  

Protecția mediului și turism, juridică și de disciplină 

 

RAPORT 
privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 

 

Proiect de 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 

 
Noi, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 
juridică și de disciplină întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, 
format din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 

analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 
oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 

conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 
 

 
 

 
 
 

Data  
30.01.2020 

 
 



 
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA VORONA 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru activităţi social-culturale, 

sport, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecția copilului 

 
RAPORT 

privind adoptarea următorului proiect de hotărâre: 
 

Proiect de 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 
 
Noi, Comisia pentru activități social-culturale, sport, culte, învățământ, sănătate și familie, 
protecția copilului întrunită în şedinţa de lucru astăzi_30.01.2020_în completul ei, format 
din __5__membri prezenţi, lipsind motivat(nemotivat)______dl.________________ 
 

 
analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, constatând necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea acestora în urma supunerii spre aprobare în 
conformitate cu art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Proiect de 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 

 

 

 
  Preşedinte Comisie,                                              Secretar Comisie, 

 
 

 
Data  
30.01.2020 

 
 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

COMUNA VORONA 

Comuna Vorona, judeţul Botoşani 

Telefon / fax: 0231588604 / 0231588604 

e-mail: primaria_vorona@yahoo.com 

     Nr. 913/29.01.2020 

 

 
               Către, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORONA 
 

RAPORT 
de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor 

în anul 2019 
 
       Raportul privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva 
incendiilor a Primăriei Comunei Vorona, serviciilor şi instituţiilor din subordine 
s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor şi ale art.15 din Norme generale de 
apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul 163/2007. 
       În Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul comunei Vorona întocmit pe anul 2019, din deficienţe la dotarea cu 
mijloace de apărare împotriva incendiilor la Primăria comunei Vorona, la 
serviciile şi instituţiile din subordinea Consiliului Local Vorona prezentate, s-a 
realizat: dotarea cu un costum hodrofobizat  pompier, achizitionarea a 2 aparate 
cu aer comprimat, achizitionarea a 3 stingatoare P6, a unei lanterne, dotarea  
autospecialei conform Ordinului nr 75/2029, achizitionarea unui nr. de 10 
asigurari de viata pentru voluntari, s-au achizitionat un numar de 20 perechi de 
manusi de protectie,  necesarul de carburanţi pentru desfasurarea activitatilor 
de prevenire precum si pentru actiunile de interventie pentru stingerea 
incendiilor, salvare si deblocare, evacuare, adapostire si protective a 
persoanelor, animalelor si bunurilor materiale de prim ajutor in situatii de 
urgenta. În vederea asigurării mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu 
au fost verificate stingătoarele din dotarea primăriei, serviciului voluntar, din 
dotarea instituţiilor şi serviciilor subordinate. 
       Asigurarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi 
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor are ca scop realizarea 
condiţiilor care să permită structurii cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, a lucrătoriilor de la locurile de muncă, pe baza instruirii şi cu mijloace 
tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor, sau a altor situaţii de urgenţă, pentru evacuarea şi 
salvarea persoanelor aflate în construcţii, evacuarea bunurilor materiale, 



precum şi înlăturarea efectelor distructive provocate de incendii, explozii sau 
accidente tehnice. 
       Operativitatea intervenţiei depinde de nu factor important, reprezentat de 
calitatea utilajelor şi mijloacelor de intervenţie avute la dispoziţie. Puterea de 
acţiune a formaţiei de intervenţie este dată de mijloace avute la dispoziţie, de 
echipamente şi accesoriile din dotare. Acest factor determină asigurarea 
criteriului de performanţă la intervenţii în situaţii de urgenţă a serviciului voluntar, 
cu utilajele pentru intervenţie. La acest factor important respectiv „calitatea 
utilajelor şi mijloacelor de intervenţie” se adaugă factorul uman. De asemenea 
eficienţa intervenţiei în caz incendiu depinde şi de asigurarea alimentării cu apă 
a autospecialei. 
       În vederea asigurării capacităţii de apărare împotriva incendiilor se impune: 
       - construirea unei remize pentru autospeciala din dotarea SVSU; 
       - dotarea corespunzatoare a autospecialei de stingere a incendiilor;       
       - menţinerea în perfectă stare de funcţionare a mijloacelor de apărare 
împotriva incendiilor aflate în dotare, 
       - completarea dotării aşa cum este prevăzut în planurile de apărare 
împotriva incendiilor existente, precum şi în criterii de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea S.V.S.U., 
       - completarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
localităţii, după cum urmează 

Nr. 
Crt. 

 

Utilizator 
 

Mijloace de 
apărare 

împotriva 
incendiilor 

Buc/litrii 
Valoarea 
estimată 
(RON) 

1. S.V.S.U. 
Brau pompier  
( centura de 
siguranta) 

5 1300 

2. 
Primărie 

 

Asigurarea 
serviciilor pentru 

întocmirea 
planurilor de 
intervenţie în 

caz de incendiu  

1 1000 

 
  În conformitate cu prevederile art.13 lit.f) din Legea nr.307/2006 este necesară 
cuprinderea în bugetul local a sumelor necesare pentru dotarea cu mijloace de 
apărare împotriva incendiilor, organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii 
atribuţiilor serviciului voluntar, care se aprobă de către Consiliul Local Vorona. 
 
          Primar,                                                                               Sef SVSU 
    Prof. Aurel Stefan                                                               Elena Ciubotariu 
 
 
 
Analizat în şedinţa Consiliului Local din data de 30.01.2020. 
 
          Presedinte de sedinta, 
 

 Contrasemneaza, 



                                                                                              Secretar general 
  Laurentiu Anicai 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea  Devizului general – Rest de executat actualizat la 

01.01.2021, Devizului general-cheltuieli de capital actualizat la 
01.01.2021 si indicatori tehnic- economici  pentru obiectivul de 

investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 
comuna Vorona, judetul Botosani” 

 

       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 
29.01.2021,  

       Vazand adresa nr.252 din 04.01.2021 transmisa de Ministerul Dezvoltarii 
Lucrarilor Publice si Administratiei; 
       Analizand referatul nr. 719/27.01.2021 intocmit de doamna Timofte 

Daniela, inspector compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului  in 
cadrul Primariei comunei Vorona, 
       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 

publice locale, 
       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Vorona, 
        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

        In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 
Art. 1 Se aproba Devizul general – Rest de executat actualizat la 

01.01.2021, Devizul general-cheltuieli de capital actualizat la 
01.01.2021 si indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de 

investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 
comuna Vorona, judetul Botosani” documentatii cuprinse in anexele nr. 1, 
2 si 3 parti integrante la prezenta hotarare. 

Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   
prezentei hotarari. 

 
Nr. ________ 
29.01.2021 

 
Președinte de ședință, 
                                  Contrasemnează pentru legalitate,  

          Secretar general,   
 

       Laurențiu Marian Anicăi 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea  Devizului general – Rest de executat actualizat la 
01.01.2021, Devizului general-cheltuieli de capital actualizat la 
01.01.2021 si indicatori tehnic- economici  pentru obiectivul de 

investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 
comuna Vorona, judetul Botosani” 

 
       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 
29.01.2021,  

       Vazand adresa nr.252 din 04.01.2021 transmisa de Ministerul Dezvoltarii 
Lucrarilor Publice si Administratiei; 

       Analizand referatul nr. 719/27.01.2021 intocmit de doamna Timofte 
Daniela, inspector compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului  in 
cadrul Primariei comunei Vorona, 

       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, 
       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Vorona, 
        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

        In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

 

Art. 1 Se aproba Devizul general – Rest de executat actualizat la 
01.01.2021, Devizul general-cheltuieli de capital actualizat la 
01.01.2021 si indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de 

investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 
comuna Vorona, judetul Botosani” documentatii cuprinse in anexele nr. 1, 

2 si 3 parti integrante la prezenta hotarare. 
Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   
prezentei hotarari. 

 
Nr. ________ 

29.01.2021 
 
 
                                                                                             Avizează pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL BOTOSANI 

COMUNA VORONA 
Nr.   719__ din 27.01.2021 

 
 

REFERAT 

privind aprobare Deviz general-Rest de executat actualizat la 01.01.2021,  
Deviz general -Cheltuieli de capital necesare realizarii investiitiei 

actualizat la 01.01.2021 si indicatori tehnico economici  

pentru obiectivul de investitii 
Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370, jud.Botosani 

 
 
 

     Investitia ,,Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna 

Vorona”  este finantata prin PNDL I, Contractul de finantare fiind semnat in anul 
2013, iar in fiecare an au fost alocate sume de la bugetul de stat. 

    
    In anul 2016 din cauza ca antreprenorul a intrat in faliment, iar pentru 
clarificarea situatiei a trebuit sa asteptam decizia instantei, decizie asupra 

contestatiilor depuse de antreprenor impotriva Cererilor de insolventa depuse de 
creditori. 

  Obiectivul de investitii nu este finalizat si lucrarile sunt realizate in procent de 
aproximativ 82,25%. 
   Prin HCL 64/21.08.2020 a fost aprobata suma disponibila de la bugetul de 

stat si suma din bugetul local necesara finalizarii lucrarilor la aceasta investitie. 
   Anul acesta, prin adresa nr.252 din 04.01.2021 Ministerul Dezvoltarii 
Lucrarilor Publice si Admnistratiei solicita sa transmitem necesarul de 

suplimentare a sumelor alocate de la bugetul in vederea finalizarii obiectivelor 
de investitii. 

   Astfel s-au actualizat Devizele generale , suma alocata anul trecut prin HCL 
64/2020 de la bugetul local a fost transferata ca suma solicitata de la bugetul 
de stat.   

   
    Fata de cele aratate mai sus propunem Consiliului Local Vorona aprobarea - 

Deviz general-Rest de executat actualizat la 01.01.2021, Deviz general Cheltuieli 
de capital necesare realizarii investiitiei actualizat la 01.01.2021 si indicatori 
tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Asfaltare drum comunal DC 

55 si drum satesc DS 370, jud.Botosani”. 
 
 

Timofte  Daniela-inspector   
Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

 
 





ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

HOTĂRÂRE 
Privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1600 mp situat în sat 

Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. Botoșani, 
în vederea organizării de șantier 

 
Consiliul local al comunei Vorona, județul Botoșani, ca autoritate publică locală, 

întrunit în ședință extraordinară astăzi 29.01.2021, având în vedere  
• Solicitarea formulată de SC OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ SRL, 

înregistrată sub nr. 542 din 20.01.2021 
• Raportul de evaluare întocmit de expertul ANEVAR Zaharia-Rusu Dan prin care 

a fost stabilit prețul de pornire a licitație în vederea închirierii imobilului teren 
prevăzut mai sus. 

• Expunerea de motive a inițiatorului nr. 812 din 28.01.2021 
 

  În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1600 mp 
situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. 
Botoșani, în vederea organizării de șantier conform anexelor nr. 1, 2 și 3 parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea organizării de șantier. 

Art. 2. Se aproba durata contractului de închiriere ca fiind de 24 luni, cu posibilitate 
de prelungire, începând cu data semnării contractului de către câștigătorul licitației. 

Art. 3. Prețul minim al închirierii este de 417 lei / lună.  
Art. 4. Se aprobă documentația de atribuire (Caiet de sarcini, Fișa de date a 

procedurii, Model contract, formulare și modele de documente) parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de persoana autorizată ANEVAR, 
privind stabilirea prețului de pornire al licitației al imobilului în suprafață de 1600 mp 
situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. 
Botoșani,  anexa nr. 4.  

 Art. 6 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste dl. Stefan Aurel 
prin compartimentele de specialitate. 
 

Președinte de ședință, 
Consilier, 

_______________   Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  

Anicai Laurentiu Marian 
Vorona. 
29 ianuarie 2020  
Nr. 

 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1600 mp situat în sat 

Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. Botoșani, 
în vederea organizării de șantier 

 
Consiliul local al comunei Vorona, județul Botoșani, ca autoritate publică locală, 

întrunit în ședință extraordinară astăzi 29.01.2021, având în vedere  
• Solicitarea formulată de SC OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ SRL, 

înregistrată sub nr. 542 din 20.01.2021 
• Raportul de evaluare întocmit de expertul ANEVAR Zaharia-Rusu Dan prin care 

a fost stabilit prețul de pornire a licitație în vederea închirierii imobilului teren 
prevăzut mai sus. 

• Expunerea de motive a inițiatorului nr. 812 din 28.01.2021 
 

  În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1600 mp 
situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. 
Botoșani, în vederea organizării de șantier conform anexelor nr. 1, 2 și 3 parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea organizării de șantier. 

Art. 2. Se aproba durata contractului de închiriere ca fiind de 24 luni, cu posibilitate 
de prelungire, începând cu data semnării contractului de către câștigătorul licitației. 

Art. 3. Prețul minim al închirierii este de 417 lei / lună.  
Art. 4. Se aprobă documentația de atribuire (Caiet de sarcini, Fișa de date a 

procedurii, Model contract, formulare și modele de documente) parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de persoana autorizată ANEVAR, 
privind stabilirea prețului de pornire al licitației al imobilului în suprafață de 1600 mp 
situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. 
Botoșani,  anexa nr. 4.  

 Art. 6 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste dl. Stefan Aurel 
prin compartimentele de specialitate. 
 

Inițiator 
Primar 
Prof. Aurel ȘTEFAN 

 



Anexa nr. 1  
la HCL nr. _______ din 29.01.2021 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenului în suprafață de 1600 mp, situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei 

Vorona, jud. Botoșani 
 

NR 
CRT 

Codul de clasificare Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 

Valoarea de 
inventar (lei) 

Situația 
juridică 
actuală 

1 9.2.1. Teren  PC 21 = 14112 mp – Lot 1 
 

 72.123,00 Domeniu 
public  

CF 50029 
   PC 21 – 1600 mp  8.177,21 CF 50029 
       
       

 
 
 

Întocmit  
Birou Financiar-Contabil 

Insp. Mocanu Mihaela 
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ANEXA NR 3  la HCL nr. ________ din 29.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
 

Privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 
1600 mp situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, 

proprietate publică a comunei Vorona, jud. Botoșani, în vederea 
organizării de șantier 

 
 

CUPRINS 

1. informaţii generale privind proprietarul și legislația aplicată;  

2. caietul de sarcini; 

3. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere;  

4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 

5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate 
pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor; 

6. fișa de date a achiziției 

7. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

8. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii 

9. Dispoziții finale 

10. Modele de formulare și documente;  
 

 

 

 

- 2021 – 
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1.1 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL 

➢ Denumirea:    Primăria comunei Vorona 
➢ Cod fiscal:    3672049 
➢ Adresa:    sat Vorona, com Vorona, jud Botoșani 
➢ Nr Telefon / fax:   0231 588 604; 
➢ Persoană contact:   Ștefan Aurel  
➢ Adresa email persoană contact: primaria_vorona@yahoo.com 
➢ Adresa de internet:  www.comunavorona.ro  

 

1.2. LEGISLAŢIA APLICATĂ 

• Constituţia României; 

• OUG 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comuna Vorona, jud. Botoșani  Pagina 3 din 30 

 
2. CAIETUL DE SARCINI 

 
Privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1600 mp situat în sat 

Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. Botoșani, în 
vederea organizării de șantier 

 

CUPRINS caiet de sarcini:  

2.1) informaţii generale privind obiectul închirierii; 
2.2) condiţii generale ale închirierii; 
2.3) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 
2.4) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere. 

 

 

PROPRIETAR: UAT COMUNA VORONA, JUD. BOTOȘANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2021 -  
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2.1. Informații generale privind obiectul închirierii 

Obiectul închirierii îl constituie închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 
1600 mp situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei 

Vorona, jud. Botoșani, în vederea organizării de șantier 
 

2.1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 

Obiectul închirierii este terenul în suprafață de 1600 mp situat în sat Vorona Mare, 
comuna Vorona, jud. Botoșani, în parcela cadastrală 21 lot 1, CF 50029. Suprafața de teren 
face parte din terenul cu suprafața totală de 14112 mp, teren având categoria de folosință 
curți-construcții, înscris în CF 50029 a comunei Vorona.  Suprafața de teren nu este delimitată 
cadastral în cadrul PC 21.  

Terenul analizat aparține domeniului public al comunei Vorona, conform tabel 
atașat.  

NR 
CRT 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente 
de 

identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Situația 
juridică 
actuală 

1 9.2.1. Teren  PC 21 = 
14112 mp – 
Lot 1 
 

 72.123,00 Domeniu 
public  

CF 
50029 

   PC 21 – 
1600 mp 

 8.177,21 CF 
50029 

       
       

 

Terenul dispune de energie electrică, dar nu dispune de alte utilități.  

Accesul la teren se realizează din drumul județean DC 55. 
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2.1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii : 

Terenul închiriat va fi utilizat numai pentru activități de organizare de șantier de către 
investitori.  

Orice alte destinații date terenului care nu fac obiectul închirierii sunt interzise. 

 

2.1.3. condiţiile de exploatare a închirierii şi obiectivele de ordin economic, financiar, 
social şi de mediu urmărite de către proprietar privind exploatarea eficace a bunurilor 
ce fac obiectul închirierii. 

 
Obiectivele de ordin economic urmărite de proprietar constau în atragerea de noi venituri 

la bugetul local. 

Condiţiile şi regimul de exploatare a terenului supus închirierii sunt stipulate în modelul 

de contract.  

Chiriaşul este obligat să utilizeze terenul respectiv conform destinaţiei care rezultă din 

contract şi din prezentul caiet de sarcini. 

Dispoziţiile referitoare la mediu cad în sarcina chiriaşului. 
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Chiriaşul este obligat să încheie, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilităţi 

(energie electrică, apă-canal, salubritate, etc.) şi să achite contravaloarea lor, dacă este cazul. 

Chiriaşul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii şi nici să-i dea o altă 

folosinţă. 

Chiriaşul nu poate aduce modificări bunului ce face obiectul închirierii, fără acordul 

prealabil al consiliului local Vorona. 

Chiriaşul este obligat să plătească chiria. 

Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la plata majorărilor 

de întârziere, conform clauzelor contractuale. 

Predarea-primirea acestuia se va face pe bază de Proces-Verbal, conform legislației.  

 
 

2.2. CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII 
 

2.2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș în derularea închirierii (regimul bunurilor 
proprii): 

a) La expirarea contractului de închiriere, chiriaşul este obligat să restituie în deplină 
proprietate, liber de sarcini bunul închiriat. 
b) în contractul de închiriere se vor stipula în mod obligatoriu, distinct, categoriile de bunuri 
ce vor fi utilizate de chiriaş în derularea închirierii. 
c) La încetarea, din orice cauză, a contratului de închiriere, bunurile ce au fost utilizate de 
chiriaş în derularea închirierii vor ti repartizate după cum urmează: 

i. d) Bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în contractul de închiriere, se vor întoarce 
în posesia proprietarului, gratuit şi libere de orice sarcini; 

ii. e) Bunurile de preluare, aşa cum au fost stabilite în contractul de închiriere vor fi 
dobândite de proprietar de la chiriaş contra unei sume de bani stabilite pe bază de 
evaluare întocmită de una din părţi şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport 
de evaluare întocmit de un evaluator independent. 

iii. f) Bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în contractul de închiriere, vor rămâne în 
proprietatea şi posesia chiriaşului. 

 
2.2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare: 

• pe parcursul exploatării bunului închiriat se vor respecta normele de protecţie 
a mediului impuse de legile în vigoare. 

 
2.2.3 Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă: 

• Bunul închiriat va fi exploatat în regim de continuitate şi permanenţă pentru 
scopul în care a fost închiriat, eventualele schimbări ale regimului de exploatare sunt 
interzise; 

• Proprietarul transmite, pe durata contractului chiriașului, dreptul şi obligaţia 
de a exploata bunurile închiriate în schimbul unei chirii; 

• Chiriașul acţionează pe riscul şi răspunderea sa pentru exploatarea bunurilor 
închiriate conform destinaţiei lor. 

2.2.4. Interdicția subînchirii bunului închiriat: 

Este interzisă subînchirierea în totalitate sau în parte a bunurilor închiriate. 

 

2.2.5. condiţiile în care chiriașul poate închiria bunul pe durata închirierii 

Este interzisă de către chiriaș închirierea în totalitate sau în parte a bunurilor închiriate pe 
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durata închirierii; 

 
2.2.6. Durata închirierii: 

Durata închirierii este de 24 luni, cu posibilitatea prelungirii, prin simplu acord de voință al 
părților. 

 

2.2.7. Chiria minimă şi modul de calcul al acesteia: 

• Chiria minimă de la care se porneşte licitaţia este de 417 lei / lună, potrivit raportului 
de evaluare întocmit de persoana autorizată ANEVAR. 

• Chiria se plătește lunar, cel mai târziu în prima decadă a lunii următoare.  

• Chiria obținută ca urmare a închirierii se face venit la bugetul propriu al comunei.  

• Plata cu întârziere a chiriei conduce la aplicarea de penalități conform clauzelor 
contractuale. 

• În cazul depășirii cu 30 de zile a scadenței de plată, Chiria și penalitățile aferente se 
pot încasa din garanția constituită.  

o Chiriașul are obligația de a reconstitui garanția depusă în termen de 30 zile de 
la notificarea proprietarului. 

o Neplata chiriei (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare 
de 90 de zile, conduce la rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o 
altă formalitate prealabilă și plata de daune interese din partea chiriașului.  

 

2.2.8. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de proprietar: 
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii trebuie să constituie garanţia pentru 

participare în sumă de 834 lei și se va depune în numerar la casieria unității. 
În afara garanției de participare, Chiriașul are obligația ca în termen de 30 de zile de la 

semnarea contractului să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând cuantumul 
a două chirii.   

Din suma prevăzută mai sus, vor fi reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume 
datorate proprietarului de către chiriaș, în baza contractului de închiriere. 
 
2.2.9. Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii: 
Protecţia mediului: 

Chiriașul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in 
domeniul protectiei mediului. Chiriașul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a 
terenului pe care se va realiza investiţia cu respectarea prevederilor legale în vigoare de 
protejare a mediului. 
Protecţia muncii: 

respectarea legislaţiei privind protecţia muncii cade exclusiv în sarcina chiriașului. 
 
2.3. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 

• Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele  
licitaţiei, este secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie în plicuri sigilate  
la adresa specificată în anunţ. 

• Oferta trebuie să fie fermă şi redactată în limba română. 

• Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o 
alcătuiesc. 

• Organizatorul licitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice 
ofertant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din 
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documentele licitaţiei stabilite în  cadrul condiţiilor de eligibilitate şi calificare. 

• Depunerea  ofertei  reprezintă  manifestarea  voinţei  ofertantului  de  a  semna  
contractul de închiriere a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor 
proprietarului. 

• Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit 
anunţului, atrage după sine pierderea garanţiei de participare. 

• Revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare, atrage după sine pierderea 
garanţiei de participare şi, dacă este cazul, plata de daune interese de către partea în 
culpă. 

• Conţinutul ofertei trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, proprietarul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor 
oferte numai la data deschiderii plicurilor de către comisia de licitaţie sau după această 
dată. 

• Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 (şaizeci) de zile calendaristice. 
• Valoarea ofertei va fi prezentată în lei fără TVA. 

 

2.4. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere 

Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 
unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere de 
către proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere 
de către chiriaș, cu plata unei despăgubiri în sarcina proprietarului; 

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a chiriașului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei 
despăgubiri. 
La încetarea contractului de închiriere Chiriașul este obligat să restituie proprietarului, în 
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat. 

3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE 

3.1 Calitatea de chiriaș o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română 
ori străină.  

3.2. Orice persoană interesată, are dreptul de a transmite o solicitare de participare 
la procedura de atribuire a contractului de închiriere. 

3.3. Proprietarul este obligat să asigure cunoaşterea documentaţiei de atribuire, de 
către orice persoana interesată, pe baza solicitării în scris a acesteia, prin punerea la 
dispoziţie a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport 
electronic. 

 
Desfăşurarea procedurilor de închiriere 
 
A) Procedura licitatiei publice 

■A.1. Proprietarul anunţă licitaţia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-
un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală și pe site-ul comunei Vorona, 
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www.comunavorona.ro, cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile calendaristice înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. 

■A.2 Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii prevăzute la art 335 din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  

a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 

c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 
denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data - limită pentru 
solicitarea clarificărilor; 

d) informaţii privind ofertele: data - limită de depunere a ofertelor, adresa la care 
trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei; 

g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

■A.3 Proprietarul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 
persoanei interesate, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise 
în acest sens. Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât 
respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute, să nu conducă la situaţia 
în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare 
înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor. 

A.4. Clarificările solicitate, cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire, vor fi 
transmise către persoanele interesate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării, atât solicitantului cât şi celorlalte persoane care au obţinut documentaţia de 
atribuire, în condiţiile stipulate prin OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  

A.5. Ofertanţii depun documentaţiile de participare la licitaţiile în locurile şi în 
perioadele anunţate de proprietar. 

A.6. După primirea ofertelor în perioada anunţată şi înscrierea lor, în ordinea primirii, 
în registrul “Oferte”, plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituită 
prin dispoziie a primarului comunei Vorona, la data fixată pentru deschiderea lor prevăzută 
în anunţul publicitar. 

A.7. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică. 

A.8. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune chiriașului 
solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, pentru demonstrarea conformităţii 
ofertei cu cerinţele solicitate.  

A.9. Ofertanții trebuie să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 
solicitărilor de clarificări.  

A.10. Sunt considerate oferte valabile (calificate), ofertele care îndeplinesc condiţiile de 
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini. 

■A.11. În cazul în care nu există cel puţin două oferte calificate, Comisia de evaluare 
va întocmi un proces-verbal în care se va preciza imposibilitatea ţinerii licitaţiei şi a 
deschiderii plicurilor interioare, acestea urmând să fie înapoiate ofertanţilor, iar procedura 
de licitaţie publică deschisă să fie reluată, după alt anunţ de participare. 

A.12. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea 
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procesului- verbal care consemnează operaţiunile descrise la punctul A.10 de către toţi 
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi, dacă aceștia vor fi prezenți la ședința de 
evaluare.  

A.13. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel care întruneşte punctajul 
maxim calculat conform elementelor stabilite prin caietul de sarcini. 

A.14. Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport către 
proprietar, care cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, 
elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii  ofertantului câştigător  sau,  în  
cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii. 

A.15. După primirea raportului comisiei de evaluare, proprietarul, în termen de 3 zile 
lucrătoare informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 
excluse, indicând motivele excluderii. 

A.16. Ofertanţii excluşi de la atribuire pot contesta deciziile Comisiei de evaluare, în 
termen de 3 zile lucrătoare, de la data luării la cunoştinţă, la proprietar. 

A.17. Proprietarul, prin Comisia de contestare a atribuirilor, numită prin dispoziie a 
primarului comunei Vorona, va analiza contestaţiile şi va răspunde constatatorului în termen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei. 

A.18. În cazul în care licitaţia publică se anulează ca urmare a contestaţiilor obiective 
ale unor ofertanţi sau nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această 
situaţie într-un proces- verbal şi se va organiza o nouă licitaţie. 

A.19. Pentru organizarea celei de-a doua licitaţii, se va relua procedura organizării primei 
licitaţii. 

 
B) Garanţii 

■B.1. În vederea participării la licitaţie ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator 
garanţia de participare. 

■B.2. Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 5 zile de la data 
comunicării câștigătorului. 

■B.3. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri: 

- dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia; 

- în cazul ofertantului declarat câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termenul de 
20 de zile calendaristice de la data la care proprietarul a informat ofertanţii despre decizia 
referitoare la atribuirea contractului de închiriere, pentru semnarea contractului de 
închiriere; 

- în cazul ofertantului declarat câştigător, care după semnarea contractului de închiriere 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada prevăzută în contract. 

 
■C.4. Garanţiile se pot depune : 

- în numerar la caseria proprietarului; 
 

 

4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI 

PREZENTARE A OFERTELOR 

 

4.1. Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate (condiţii obligatorii) 

4.1.1. Ofertele vor fi redactate în limba română. 

4.1.2. Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care 
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se înregistrează, în ordinea primirii lor, la compartimentul achiziții din cadrul primăriei 
comunei Vorona, în registrul “Oferte”, precizându-se data şi ora. 
4.1.3. Pe plicul exterior se va indica doar obiectul licitației pentru care este depusă oferta.  

Plicul exterior va trebui să conţină:  

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, 
semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform 
solicitărilor autorităţii contractante; 
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.  

 
4.1.4 Pe plicul interior, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
4.1.5. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea 
contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie 
semnat de către ofertant. 
4.1.6. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
4.1.7. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada 
de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 
4.1.8. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data - limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
4.1.9. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 
interesate. 
4.1.10. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după 
expirarea datei - limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
4.1.11. Conţinutul ofertelor rămâne confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte 
numai după această dată. 
4.1.12. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului - verbal de 
către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 
4.1.12. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 
4.1.13. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces - verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora 
din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii 
comisiei de evaluare. 
4.1.14. În baza procesului – verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi 
lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 
4.1.15. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror 
oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 
4.1.16. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 
două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie.  
4.1.17. Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea făcându-se de către membrii 
comisiei de evaluare şi ceilalţi ofertanţi după deschiderea plicurilor exterioare, nu vor fi luate 
în considerare, ofertele respective fiind descalificate, menţionându-se în mod expres despre 
această situaţie în procesul-verbal ce se va încheia după deschiderea plicurilor exterioare. 
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4.2. Participanții la licitația publică  
4.2.1. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română 

sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 

b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de 

atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.  

4.2.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o 

licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ - teritoriale 

în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia 

operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept 

câştigătoare la licitaţie. 

 

4.3. CONDIŢII DE DESCALIFICARE A OFERTANŢILOR 

4.3.1. Comisia de evaluare pentru orice fază privind atribuirea contractului de 
închiriere, după deschiderea plicurilor exterioare, va verifica, consemnând în procesul verbal, 
existenţa tuturor documentelor cuprinse în plicul exterior. 

4.3.2. Lipsa oricărui document sau existenţa acestora neconforme condiţiilor înscrise 
mai sus (original/ copie, după caz), cât şi neîncadrarea integrală în elementele precizate la 
aceeaşi rubrică, atrage necondiţionat descalificarea oricărui ofertant, înainte de a mai fi 
necesară deschiderea plicului interior şi fără de a se accepta completări ulterioare ale 
documentaţiei, ce ar putea crea vreun avantaj respectivului sau respectivilor ofertanţi. 

 
4.4. ELEMENTE DE PREŢ 

4.1 Modul de achitare a preţului închirierii cât şi clauzele pentru respectarea obligaţiilor 
de plată, se vor stabili prin contractul de închiriere. 

4.2 Cumpărătorul documentaţiei de atribuire, care a depus documentaţia pentru 
atribuire, dar şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia, va pierde contravaloarea 
garanţiei de participare la licitaţie.  

4.3 Cumpărătorul documentaţiei de atribuire câştigător al licitaţiei publice va pierde 
contravaloarea garanţiei de participare la licitaţie, dacă după adjudecare nu încheie, în termen 
de 20 de zile contractul de închiriere sau nu constituie, în termen de 20 de zile, de la semnarea 
contractului garanţia de bună execuţie. 

4.4 Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de închiriere. 

 

5. INFORMAŢII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE 
ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI 

CÂŞTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA LOR; 

 
5.1. Criteriul de desemnare a ofertei câştigătoare şi de atribuire a contractului de închiriere 

este stabilit pe bază de punctaj, calculat în conformitate cu art 340 alin. 1 lit a și alin 2, din 

OUG 57/2019, privind Codul Administrativ.  
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a) Cel mai mare nivel al chiriei: 40%;  

• Calcul: (Preț ofertat / Cel mai mare preț) x 40 

b) Capacitatea economico-financiară: 40% (nivelul cifrei de afaceri cel puțin 

egal cu nivelul chiriei) 

• Calcul: (Cifra de afaceri ofertant  / Cifra de afaceri ofertant cu cea 

mai mare cifră de afaceri) x 40 

c) Protecția mediului înconjurător: 20%; (demonstrarea îndeplinirii cerinței 

prin orice mijloace);  

 

5.2 COMPETENŢA COMISIEI DE EVALUARE 

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt : 

a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor 
cuprinse în plicul exterior; 

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice; 

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice; 

f) desemnarea ofertei câştigătoare. 

 

5.2.1. Modul de lucru a comisiei de evaluare 

a) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

b) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de 

atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

c) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

d) Comisia de evaluare după deschiderea plicului exterior elimină ofertele care nu conţin 

totalitatea documentelor şi datelor solicitate în caietul de sarcini şi întocmeşte procesul 

- verbal în care se va menţiona rezultatul deschiderii plicurilor respective. 

e) După semnarea procesului - verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către 

ofertanţi se deschid plicurile interioare ale ofertelor. 

f) Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare putând solicita 

ofertanţilor precizări cu privire la conţinutul ofertei lor.  

g) Comisia de evaluare alege oferta cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii 

criteriilor de selecţie şi întocmeşte un raport al licitaţiei. 

h) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii, trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese. Aceştia au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
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6. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

1. limba de redactare a 
ofertei 

Limba Română 

2. Perioada de valabilitate 60 de zile de la expirarea limită de depunere a ofertelor 

3. Garanția de participare 

834 lei și se va depune în numerar la casieria unității 
Garantia de participare insoteste oferta. 
Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare sunt 
respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. 
Garantia de participare se restitue: 
-ofertantului castigator, in cel mult 5 zile de la data semnarii 
contractului; 
-ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de, 
dar nu mai tarziu de 5 zile de la data expirarii perioadei de 
valabilitate a ofertei. 
Ofertantul pierde garantia de participare daca: 
-isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze 
contractul in perioada de valabilitate a ofertei. 

4. Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in 
secțiunea formulare care este elementul principal al 
propunerii financiare 

5. Modul de prezentare a 
ofertei 

Oferta se depune la sediul primăriei comunei Vorona, jud. 
Botoșani. 
Oferta va conține documentele specificate în documentația 
de atribuire 

6. Data limită de 
depunere a ofertelor și de 
solicitare a clarificărilor 

Oferta va fi depusă până la data precizată în Anunţul de 
licitaţie Data limita de solicitare a clarificarilor va fi precizată 
în Anunţul de licitaţie 

7. oferte întârziate Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresa decât cea 
stabilită în anunţul de participare la licitaţie ori care este 
primită, de catre concendent, după expirarea datei  limita  
pentru depunerea ei, se returnează nedeschisă. 

8. deschiderea ofertelor Ora și data deschiderii ofertelor vor fi specificate în anunțul 
de licitație. 
Orice ofertant are dreptul de a fi present la deschiderea 
ofertelor.  

9. Informații 
suplimentare 

9.1. Proprietarul are obligaţia de încheia contractul de 
închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare. 
9.2. Proprietarul are obligaţia de a informa ofertanţii 
despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de 
închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 
zile lucrătoare de la emiterea acestora, după cum urmează: 
9.3. În cadrul comunicării prevăzute la art. 9.1., proprietarul 
are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii 
câştigător/câştigători cu privire la acceptarea 
ofertei/ofertelor prezentate. 

9.4. În cadrul comunicării prevăzute la art. 9.1. proprietarul 
are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi 
sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra 
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motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
9.5. Proprietarul poate să încheie contractul de închiriere 
numai după împlinirea unui termen de 20 de zile 
calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la 
art. 9.2. 
 

 

7. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE 
ATAC 

7.1. Soluţionarea litigiilor apărute  în  legătură  cu  atribuirea,  încheierea,  executarea, 
modificarea şi încetarea contractului de închiriere,  precum  şi  a  celor  privind  acordarea  de  
despăgubiri   se   realizează   potrivit   prevederilor   Legii   contenciosului    administrativ    nr.    
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
7.2. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul proprietarului. 
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8.  INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 
OBLIGATORII 

 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

Nr. ____________/_____________ 
 

CAPITOLUL  I - PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Art. 1 – Prezentul contract de închiriere s-a încheiat între:  

 

UAT COMUNA VORONA,  JUDETUL BOTOSANI, adresa sediu localitatea Vorona, comuna 
Vorona, judetul Botosani, telefon:0231/588604,/fax 0231/588604, email: 
primaria_Vorona@yahoo.com, cod fiscal 3672049, cont trezorerie RO ____________________  
reprezentata prin STEFAN AUREL functia-PRIMAR în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte 
 
şi 

___________________, adresa sediu: __________________, nr ________________, tel:, numar de inmatriculare  
_______________________,cod fiscal ________________________, cont (trezorerie, banca) 
_______________________________ deschis la_________________________, reprezentata 
prin__________________________,  în calitate de ___________________________, pe de alta parte, denumit în 
continuare CHIRIAȘ, de altă parte, 
 
au încheiat prezentul contract de închiriere. 

 

CAPITOLUL  II  - OBIECTUL  CONTRACTULUI  DE ÎNCHIRIERE 
Art.2.  (1)  Obiectul contractului îl constituie închirierea terenului în suprafață de 1600 mp 

situat în sat Vorona Mare, PC 21 - lot 1, CF 50029, proprietate publică a comunei Vorona, jud. 

Botoșani, în vederea organizării de șantier  

(2) În derularea contractului de închiriere, Chiriașul va utiliza următoarele categorii  de bunuri: 

a) bunurile de retur : terenul; 

b) bunurile proprii care, la încetarea contractului de închiriere, rămân în 

proprietatea  chiriașului. 

 

CAPITOLUL III  - TERMENE 
Art.3. (1)   Durata închirierii este de 24 luni, termen care curge de la data semnării contractului 

de închiriere de către părți. 

(2)Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult 

jumătate din durata sa inițială, prin simplu acord de voință al părților. 

(3)Contractul de închiriere  intră în vigoare de la data semnării acestuia  de către părţi. 
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(4) Intenția prelungirii contractului de închiriere se notifică celeilalte părți cu cel mult o 

lună înainte de încetarea prezentului contract. 

 

CAPITOLUL IV - CHIRIA 
Art.4. (1) Chiria este de_______________ lei, conform ofertei  depuse. 

(2)-. Chiria  se plăteşte lunar, cel  mai  târziu  în prima decadă a lunii următoare. 

(3) - Chiria  devine exigibilă  la data intrării în vigoare a  contractului. 

 

CAPITOLUL  V -  PLATA CHIRIEI 
Art.5. (1)   Plata chiriei se face prin contul RO53TREZ 11601A 3005 30XXXXX sau la casieria 

primăriei comunei Vorona. 

(2) Chiria obţinută ca urmare a închirierii se face venit la bugetul propriu al comunei 

Vorona. 

(3) Plata cu întârziere a chiriei conduce la aplicarea de penalități de 2% din prețul chiriei 

anuale, pentru fiecare luna de întârziere, calculată din ziua imediat următoare scadenței și 

până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor; 

(4) Se consideră întârziere la plata chiriei depășirea termenului scadent, prevăzut mai 

sus; 

(5) În cazul depășirii cu 30 de zile a scadenței de plată, Chiria și penalitățile aferente se 

pot încasa din garanția constituită, cu înștiințarea prealabilă a chiriașului. 

(6) Chiriașul are obligația de a reconstitui garanția depusă în termen de 30 zile de la 

notificarea proprietarului 

(7) Neplata chiriei (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 

de zile, conduce la rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate 

prealabilă și cu plata de daune-interese din partea chiriașului.  

 

CAPITOLUL VI - DREPTURILE PĂRŢILOR 
Drepturile chiriașului 

Art.6. (1) Chiriașul  are dreptul de a exploata , în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, 

bunul proprietate publica ce face obiectul contractului de închiriere. 

(2) Chiriașul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului închirierii, potrivit naturii 

bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de închiriere. 

 

Drepturile  proprietarului 

Art.7. (1) Proprietarul  are dreptul să inspecteze bunul  închiriat,  să verifice stadiul de 

realizare a investiției, precum, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin 

realizarea activității, verificand  respectarea obligatiilor  asumate de chiriaș. 

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea  prealabila  a chiriașului  cu cel  

puţin  10 zile lucrătoare  înainte de data controlului. 

(3) Proprietarul are dreptul sa modifice în  mod  unilateral  partea  reglementară  a  

contractului  de închiriere,  din motive  exceptionale  legate  de interesul  național sau local. 
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CAPITOLUL  VII - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Obligaţiile chiriașului 

Art.8. (1) Chiriașul este obligat să  asigure  exploatarea  în  regim  de  continuitate  şi  de  

permanenţă a terenului care face obiectul închirierii, potrivit obiectivelor stabilite de către 

proprietar. 

(2) Chiriașul este obligat să folosească în mod direct bunul, care face obiectul  

închirierii. 

(3) Chiriașul  nu poate subînchiria  bunul  ce  face obiectul închirierii. 

(4) Chiriașul este obligat să plătească Chiria la termenele stabilite prin contract;  

(5)  Chiriașul  este  obligat  să  asigure  proiectarea  şi  organizarea   execuţiei   pentru 

obiectivul  stabilit, în conformitate  cu prevederile  legislaţiei  în vigoare. 

(6) Chiriașul este obligat să  respecte  condiţiiJe  impuse  de  natura  bunului  şi  a  

activităţilor (de ex. :  materiale  cu  regim  special,  condiţii  de  siguranţă  în  exploatare,  

protecţia  mediului,   protecţia  muncii,  şi  altele  asemenea) . 

(7) La încetarea contractului de închiriere prin ajungere  la  termen  Chiriașul  este  

obligat să restituie proprietarului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi 

libere de orice sarcini. 

(8) La încetarea contractului de închiriere Chiriașul poate să încheie cu proprietarul 

un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile proprii în privinţa cărora 

proprietarul şi-a manifestat intentia de a le dobândi. 

(9) Chiriașul are obligația ca în termen de 30 de zile de la semnarea contractului să 
depună, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă reprezentând 4% din Chiria pentru 
primul an sau scrisoare de garanţie bancară deschisă la acest nivel, pentru perioada 
închirierii. 

(10) În cazul în care Chiriașul sesizează  existenţa  sau posibilitatea  existenţei  unei 

cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica acest  fapt 

proprietarului, în termen de 5 zile, în vederea  luării  măsurilor ce se impun  pentru asigurarea 

continuităţii   activităţii. 

(11) Chiriașul este  obligat  să  folosească  bunul închiriat,  conform  destinaţiei  

stabilite prin contract şi să obţină toate avizele necesare prevăzute de lege şi de actele 

normative în vigoare, eventualele   schimbari   de  destinatie   nefiind permise. 

(12) Chiriașul este obligat să nu închirieze şi să nu constituie  garanţii  reale  asupra  

bunului ce face obiectul închirierii; 

(13) În termen de 90 de zile de la  data  încheierii  contractului  de închiriere,  Chiriașul 

este obligat să înregistreze contractul de închiriere  în  registrele  de  publicitate  imobiliară  

sau  în Cartea Funciară. 

 

Obligaţiile  proprietarului 

Art.9. (1)  Proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe chiriaș în exerciţiul drepturilor rezultate 

din prezentul contract de închiriere  . 

(2) Proprietarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere în 

afară de cazurile prevăzute expres de  lege. 

(3) Proprietarul este obligat să notifice chiriașului  apariţia oricăror împrejurări de natură  

să aducă  atingere  drepturilor chiriașului. 
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(4) Proprietarul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul închirierii liber de 

orice sarcini, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a contractului. 

 

CAPITOLUL VIII - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Art.10.  (1)   Prezentul contract de închiriere încetează  în următoarele   situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia,  în condiţiile legii; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către proprietar.  

c) în  cazul  nerespectării  obligaţiilor  contractuale  de  către  chiriaș,  prin  reziliere  

de către proprietar,  cu  plata  unei  despăgubiri  în sarcina  chiriașului ; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de  către  proprietar,  prin  

reziliere  de  către chiriaș,  cu plata  unei despăgubiri  în sarcina proprietarului  ; 

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a chiriașului de a-l exploata, prin renunţare, fară  plata  unei 

despăgubiri; 

f) în cazul situaţiei de la lit . e) cele semnalate de chiriaș se vor identifica de către  o  

comisie  formată  din  reprezentanţi  ai  proprietarului, delegaţi ai serviciilor de specialitate ai 

proprietarului şi reprezentanţi ai chiriașului, care vor hotărî asupra continuării sau încetării 

contractului; 

g) în caz de forţă majoră; 

h) în caz de neplată a chiriei (inclusiv a penalitatilor de întârziere) pe o perioadă 

mai mare de 90 de zile, situaţie care conduce la rezoluţiunea  de  plin  drept  a contractului  fără 

nici o altă formalitate prealabilă  ; 

i) nerespectarea  altor clauze prevăzute  de  prezentul contract. 

 

(2) La încetarea, din orice  cauză,  a  contractului  de  închiriere,  bunurile  ce  au  fost utilizate 

de chiriaș  în derularea închirierii vor fi repartizate după cum   urmează: 

a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. 2, alin. (2), lit. a), care care revin de 

plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, proprietarului, la expirarea contractului de 

închiriere; 

b) bunuri proprii - cele inserate la Cap. II, art. 2, alin. (2), lit. b), care la expirarea 

contractului de închiriere, rămân în proprietatea chiriașului; 

 

CAPITOLUL IX - CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA 

RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PROPRIETAR  ŞI CHIRIAȘ 
Art.11. Pe  durata  închirierii, Chiriașul este obligat să asigure respectarea  normelor  de 

protecţie a mediului, potrivit actelor normative aplicabile privind protecţia mediului . 

 

 

CAPITOLUL  X - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art.12.   Nerespectarea de către părţile contractante a  obligaţiilor   cuprinse  în prezentul 

contract de închiriere atrage răspunderea contractuală  a părţii în  culpă. 
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CAPITOLUL  XI - CLAUZE SPECIALE 
Art.13.  Prin semnarea  prezentului  contract  Chiriașul  confirmă  ca  a luat cunoştință despre 

toate condiţiile impuse de proprietar, potrivit prezentului contract şi le acceptă fără obiecţiuni. 

Art.14. Pe toată durata prezentului  contract,  terenul  închiriat  rămâne  în  proprietatea 

Proprietarului. 

Art.15. Chiriașul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al proprietarului. Cesiunea nu va exonera 

Chiriașul  de nici o obligaţie asumată  prin  contract. 

Art.16. Toate modificările cu privire la schimbarea proprietarului construcţiei se vor trimite, 

în copie legalizată, în termen de 30 de zile de  la  modificare,  proprietarului. Nerespectarea  

termenului  de  mai sus duce la rezilierea  contractului  din vina exclusivă  a chiriașului şi dă 

dreptul  proprietarului  de  a cere despăgubiri. 

 

CAPITOLUL  XII - LITIGII 
Art.17. (1) Orice dispută, controversă  sau  pretenţie  care  ar  putea  rezulta  din  sau  în  

legatura  cu încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetare a prezentului contract 

va fi solutionată de către părţi  pe cale amiabilă. 

(2) În ipoteza în care părţile nu ajung la o soluţie pe cale amiabilă soluţionarea litigiilor de 

orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se realizează potrivit Legii 

Contenciosului Administrativ  nr.554/2004, cu  modificările ulterioare. 

 

CAPITOLUL  XIII - ALTE CLAUZE 
Art.18 . (1) Modificarea prezentului contract  de închiriere sau  completarea  acestuia  se face 

numai prin convenţia  părţilor şi numai în forma actului adiţional  la prezentul  contract; 

(2) În situaţia modificării unilaterale a contractului de închiriere , de către proprietar, 

Chiriașul poate opta între continuarea derulării contractului şi rezilierea acestuia, în condiţiile 

în  care Chiriașul  fundamentează  existenţa  riscului de prejudiciu ; 

(3) Obiectul prezentului contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul 

introducerii  unui alt bun, care nu a făcut obiectul închirierii. 

 

CAPITOLUL  XIV - DEFINIŢII 
Art.19. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de închiriere, se  înţelege  o 

împrejurare externă cu caracter excepţional , fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau 

cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. 

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au  intervenit  şi  au  condus  la  

producerea  prejudiciului  şi care nu întrunesc caracteristicile forţei   majore. 

(3) Prin penalităţi se înţelege suma rezultată prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere 

stabilită prin hotărâre de guvern pentru neplata  la  termen  a  obligaţiilor  bugetare , constând 

în impozite,  taxe şi alte sume, care reprezintă,  potrivit legii,  resurse  financiare  publice. 

(4) Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se prevede altfel. 

 

CAPITOLUL  XV -  DISPOZIŢII FINALE 
Art.20.  Limba care guvernează contractul  este limba română . 
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Art.21.   (1)  Comunicările între părţi, referitoare la prezentul contract şi derularea acestuia se 

realizează   în  scris, la adresele prevăzute în contract sau la adresa de corespondenţă, la 

solicitarea părții. 

(2) Orice document scris referitor la prezentul contract şi derularea acestuia se 

înregistrează atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

(3) Comunicările între părţi se pot face şi  prin  fax  sau  e-mail, confirmarea fiind făcută 

implicit în momentul transmiterii comunicării: 

a) chiriaș: tel/fax: 0231 588604; email: primaria_vorona@yahoo.com  

b) proprietar: tel/fax: ___________________________ ; email: ____________________________ 

Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru 

proprietar și unul pentru chiriaș.  

 
   PROPRIETAR  CHIRIAȘ 

          Primar 

Prof. Aurel ȘTEFAN 
 

 Administrator 

________________________________ 

    Secretar general 

Laurențiu-Marian ANICĂI 

 

   

Birou financiar-contabil  

Laura PINTEALĂ 
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9.  DISPOZIŢII  FINALE  

 
9.1 -  Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.   
9.2 - Contractul de închiriere se va încheia după expirarea termenului de 20 de zile 

calendaristice de la data transmiterii procesului verbal de adjudecare a licitaţiei publice. 
9.3 -  Prin contractul de închiriere se pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului 

de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 
9.4 - Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la 

dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de  30  lei. 
9.5 - Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată  de achitarea integrală  a 

debitelor  pe care le au faţă de bugetul consolidat de stat,  bugetul local, achitarea 
documentaţiei de licitaţie şi a  garanţiei de  participare.  
Nu vor participa la licitaţie  persoanele juridice care: 

- au debite la bugetul consolidat de stat  

- au debite faţă de bugetul local,  

- au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat din culpa acestora 
contract cu Primăria Comunei Vorona; 

Dacă  licitaţia se amână sau se anulează, din motive obiective, a căror producere sau 
intervenţie nu a putut fi prevăzută de către proprietar, decizia de amânare sau anulare nu 
poate fi atacată de ofertanţi. 

9.6 - Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini si 
instructiunile pentru ofertanti se consideră însuşite de ofertant. 
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10. Modele de formulare și documente 
 

 
FIȘA DE INFORMAȚII – persoană fizică 

privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren 
 
 
 
 

(numele şi adresa ofertantului) 
 
1. Numele și prenumele:  

2. Act identitate:   

3. Adresă domiciliu:  

4. Telefon: 

5. Fax :   

6. Email:  

 

 
 
 
 

OFERTANT 
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FIȘA DE INFORMAȚII – persoană juridică 

privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren 
 
 
 
 

(denumirea ofertantului) 

 

1. Denumirea:   

2. Act  identitate  reprezentant /Cod fiscal 

3. Cont Trezorerie:   

4. Sediul central:   

5. Telefon: ____________________________; Fax :  
 

6. Certificat de înmatriculare/înregistrare:   

7. Obiectul de activitate:  
 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale (dacă este cazul): 

- Sucursală  

 (adresa), Certificat de înmatriculare:  , cod fiscal:   

- Filială  (adresa), cod fiscal:  
 

9. Principala piaţă a afacerilor:  
 

10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:  
 

 
 
 

OFERTANT 
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CERERE DE DEPUNERE OFERTĂ FINANCIARĂ ŞI DOCUMENTE DE 
CALIFICARE 

 
 

Către, 
PRIMĂRIA COMUNEI VORONA 

 
DOMNULE PRIMAR, 

 

 
Subsemnatul/ Subsemnata/S.C.  , cu domiciliul/ 

reședința / sediu social principal/secundar sau punct de lucru în    , str. 
 , nr.  , bl.  , sc.         , et.      ,  ap.       , 
Jud.   , legitimat/ă cu B.I./ C.I. 
seria  , nr.  eliberat de  la data de   , 
având  nr.  telefon  ,  reprezentat/ă  prin  numitul/a 
 în calitate de reprezentant potrivit împuternicirii 
notariale/documentului emis de administratorul firmei, prin prezenta, ca urmare a 
anunţului publicat de instituția dumneavoastră privind organizarea licitaţiei publice 
deschise pentru atribuirea contractului având ca obiect _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
îmi exprim/ne exprimăm interesul de a participa la licitaţie, în calitate de ofertant. 

Am luat cunoştinţă de documentația de atribuire a licitaţiei pe care o însuşim şi 
anexăm la prezenta cerere oferta financiară şi documentele de calificare solicitate, într-un 
sigur exemplar semnat, exemplar ce conține două plicuri sigilate, unul exterior şi unul 
interior, după cum urmează: 

- un plic exterior pe care s-a indicat obiectul licitaţiei pentru care este depusă 
oferta; plicul conţine: 

➢ fişa de date cu informaţii privind ofertantul şi o cerere de 
participare prevăzute în caietul de sarcini achiziționat, semnate 
de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

➢ cerere participare la licitație împreună cu documentele solicitate; 
- un plic interior, care conţine oferta propriu-zisă. 

 

 

Data:           Ofertant 

         (nume, prenume, semnătură) 
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CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

 

Către, 

PRIMĂRIA COMUNEI VORONA 

DOMNULE PRIMAR, 

 

Subsemnatul/ Subsemnata/S.C.  , cu domiciliul/ 

reședința / sediu social principal/secundar sau punct de lucru în    , str. 

 , nr.  , bl.  , sc.         , et.      ,  ap.       , 

Jud.   , legitimat/ă cu B.I./ C.I. 

seria  , nr.  eliberat de  la data de  
 , având  nr.  telefon  ,  reprezentat/ă  prin  numitul/a 
 în calitate de reprezentant potrivit împuternicirii notariale/documentului emis de 
administratorul firmei, prin prezenta, ca urmare a anunţului publicat de instituția dumneavoastră 
privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru atribuirea contractului având ca obiect 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, 
prin prezenta, îmi exprim/ne exprimăm  interesul de a participa la licitaţie, în calitate de ofertant. 

Alăturat anexez/anexăm următoarele documente: 

➢ copie de pe cartea de identitate/certificatul de înmatriculare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; 

➢ copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, 
pentru persoanele juridice; 

➢ certificat fiscal emis de Administrația Financiară de la domiciliul/sediul social 
al ofertantului; 

➢ certificat fiscal emis de Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe a 
Primăriei de la domiciliul/sediul social al ofertantului, din care rezultă că nu 
are datorii la bugetul local; 

➢ dovada achitării contravalorii caietului de sarcini și a garanției de participare 
la licitație prin depunerea copiilor după chitanțele eliberate sau O.P. 

➢ declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății 
comerciale, din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare 
judiciară sau faliment; 

➢ declarație păstrare destinație teren; 

➢ împuternicirea de reprezentare a unei alte persoane autentificată la notarul 
public pentru ofertantul, persoană fizică/juridică, care nu poate fi prezent la 
licitaţie; persoanele juridice pot fi reprezentate însă și de administrator sau, 
în lipsa acestuia, de o alta persoană în baza unei împuterniciri scrise în acest 
sens de către administratorul persoanei juridice. 

 

Data            semnătura 
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MODEL DECLARAȚIE PĂSTRARE DESTINAȚIE TEREN 

 

D E C L A R A Ț I E 

Către, 

PRIMĂRIA COMUNEI VORONA 

 

Subsemnatul/ Subsemnata/S.C.  , cu domiciliul/ 

reședința / sediu social principal/secundar sau punct de lucru în    , str. 

 , nr.  , bl.  , sc.         , et.      ,  ap.       , 

Jud.   , legitimat/ă cu B.I./ C.I.seria  , nr.  eliberat de 

 la data de _____________ având  nr.  telefon  ,  reprezentat/ă  prin  

numitul/a  în calitate de reprezentant potrivit împuternicirii notariale/documentului emis de 

administratorul firmei, prin prezenta, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului 

Penal, că pe perioada închirierii terenului  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

, voi respecta destinaţia dată de consiliul local pentru utilizarea imobilului în cauză, respectiv aceea 

de desfăşurare a unor activități de organizare de șantier. 

Dau prezenta declaraţie spre a-mi folosi la participarea la licitaţia care va avea loc la sediul 

Primăriei Comunei Vorona în data de  . 

 

Data          Semnătura
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O F E R T Ă 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata/S.C.  cu domiciliul/ reședința / sediu 

social principal/secundar sau punct de lucru în    , str.  , nr. 

 , bl.  , sc.         , et.      , ap.       , Jud. 

  , legitimat/ă cu B.I./ C.I. seria           , 

nr.   eliberat de  la data de   ,   având   

nr.  telefon ________________  ,  prin  numitul/a  în  

calitate  de  reprezentant  al  S.C.   , înscris/ă la licitaţia din data de 

 privind închiriere teren __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 ofer suma  de  lei/suprafață/lună reprezentând 

chiria pentru terenul menţionat anterior ce va face obiectul contractului de închiriere. 

Sunt/suntem de acord cu documentația de atribuire a licitaţiei și cu condițiile menționate în 

caietul de sarcini şi am luat la cunoştinţă că în situaţia în care vor avea loc modificări legislative care 

au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al 

căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, în cadrul termenului contractual. 

 

 

 

Data:   Semnătura    
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Anexa 3 

ETICHETA 
(se va scrie pe plicul exterior) 
 
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ____________________ (data), ora ________. 
 
Pentru licitația publică deschisă privind închirierea prin licitație publică deschisă a 
terenului  
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, 
 
În atenția: Primar Ștefan Aurel 
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Operator economic, 

________________________ 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul __________________________________, în calitate de administrator/împuternicit al 

societății ___________________________________________________ la procedura de închiriere teren  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca că 

nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii, respectiv: 

- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă 
aflu într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare; 
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 
 
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele: 

Stefan Aurel - primar, Frunza Gheorghe - viceprimar, Laurențiu-Marian ANICĂI – secretar general, 
Pinteala Laura - contabil,  Alecsa Constantin Alin – consilier achiziții publice, Timofte Ionela Daniela - 
inspector, Ciubotariu Elena – sef SVSU, Olaru Vladut Mitica – inspector,  Livadariu Bogdan - inspector, 
Mocanu Mihaela - inspector, Achilăriței Costel – consilier local, Nechifor Neculai - consilier local, Simian 
Teodor - consilier local, Marica Ligia - consilier local, Irimia Iuliana - consilier local, Doroftei Dumitru - 
consilier local, Rusu Constantin - consilier local, Moroșanu Constantin - consilier local, Făgădaru Liviu - 
consilier local, Neculăescu Gelu – consilier local, Gicoveanu Mihai - consilier local, Damian Stelian - 
consilier local, Cotoc Costica - consilier local, Bejenariu Angelica - consilier local 

 
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de concesiune sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 

    De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Data:.......................................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură) 

 




