JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE
privind adoptarea bugetului local pe anul 2014
Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
analizînd raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiec tul de hotărîre
privind adoptarea bugetului local pe anul 2014,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, privind
avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
văzînd adresa Directiei Generale a Finantalor Publice Botosani nr II/2728 din 7
ianuarie 2014 privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale stabilite prin Decizia
nr 1 din 14 ianuarie 2014
văzînd adresa Consiliului Judetean Botosani nr. 737 din 14 ianuarie 2014 prin
Hotarârea Consiliului Judetean 2 din 14 ianuarie 2014 privind repartizarea sumelor pentru
echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe 2014, ale art.33 alin. (3) lit.”b”si ”f”
din Legea 273/2006-Legea finantelor publice locale, ale art. 38, alin. 2, lit. “d” şi art. 46 din Legea
nr. 215/2001 şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în anul 2012
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1: Aprobă bugetul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani, la partea de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014, după cum urmează:
I. VENITURI TOTALE propuse pe anul 2014, in suma de 3423,50 mii lei pe categorii si
surse de finantare se prezinta astfel:
1. Venituri ale bugetului local – total, din care:
- 3423,50 -mii lei
A. 11.02.02.
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
- 1893,00 mii lei d. c.
- cheltuieli de personal în învăţămînt
- 1378,00 mii lei
- hotarari judecatoresti pt plata salariilor in
invatamintul preuniversitar
- 176,00 mii lei
-cheltuieli materiale cf L.1/2011
- 164,00 mii lei
- ajutoare incalzire beneficiarilor de aj social - 9,00 mii lei
- drepturile asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap
- 166,00 mii lei
B. 11.02.06
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
- 712.00 mii lei
C.11.02.05
Finanţarea privind cheltuiele cu drumurile
83,00 mii lei
D. 04.02.04
Sume din cota de 22% din impozitul pe venit
- 280,00 mii lei
E.VENITURI PROPRII
Venituri din impozite şi taxe locale
- 300,00 mii lei
F. 04.02.01
Cote defalcate din impozitul pe venit
- 102,00 mii lei
H.42.02.34
Subventii pentru incălzirea locuintelor cu lemne si carbuni - 25,00 mii lei
I.42.02.41
Subventii pt sustinerea sanatatii
-28,50 mii lei

II. CHELTUIELILE TOTALE propuse a fi finantate in anul 2014, in suma de
3423.50 mii lei ,detaliate pe actiuni, titluri de cheltuieli si surse de finantare, se prezinta astfel:
I.Cheltuieli ale bugetului local – total, din care:
3423.50 mii lei
La cap.51.02.Autorităţi publice
- 755,87mii lei
- cheltuieli de personal
- 334,00 mii lei
- cheltuieli materiale
- 311.87 mii lei
- cheltuieli de capital
- 100,00 mii lei
La cap.54.02. serviciul pentru sit de urgenta
- 26,96 mii lei
- cheltuieli de personal
- 18,36 mii lei
- cheltuieli materiale
- 8,60 mii lei
La cap.61.02.Ordine publica si siguranta nationala- 65,00 mii lei
- cheltuieli de materiale
- 65,00 mii lei
La cap.65.02.Învăţămînt
-1783,80 mii lei
- cheltuieli de personal
- 1554.00 mii lei
- cheltuieli materiale
- 184,00 mii lei
- burse
3,80 mii lei
- cheltuieli de capital
42,00 mii lei
La cap.66.02.Sanatate
- 28,50 mii lei
-cheltuieli de personal
- 28,50 mii lei
La cap.67.02.Biblioteci publice comunale
- 12,00 mii lei
- cheltuieli materiale
- 12,00 mii lei
La cap.68.02.Asistenţă socială
- 301,80 mii lei d.c.
- ajutor social
- 17,50 mii lei,
- subvenţii pentru încălzire locuinţe
- 25,00 mii lei,
- pl pers cu handicap
- 23,00 mii lei,
- asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
- 230,30 mii lei,
- ajutoare de urgenta
6,00 mii lei
La cap.70.02.Ser şi de zv pub şi locuinţe
- 224,97 mii lei d.c
- cheltuieli de personal
- 49.24 mii lei
- cheltuieli materiale
- 115.73 mii lei
- cheltuieli de capital
- 50,00 mii lei
La cap.74.02. Protectia mediului
- 98 ,00 mii lei
- cheltuieli materiale
- 78,00 mii lei
- cheltuieli de capital
- 20,00 mii lei
La cap.80.02.Alte actiuni
-10,00 mii lei d.c.
- cheltuieli materiale
- 10,00 mii lei
La cap.84.02.Drumuri
-116,60 mii lei d.c.
- cheltuieli de personal
- 13,60 mii lei
- cheltuieli materiale
- 98,00 mii lei
- cheltuieli de capital
- 5,00 mii lei
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărîri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,

Consilier,
Bălineanu Constantin

Copălău, 24 ianuarie 2014
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE
privind aprobarea Programului de acţiuni ce urmează a se realiza
prin muncă în folosul comunităţii de către beneficiarii
de ajutor social în anul 2014

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
luînd în dezbatere expunerea de motive şi Raportul de specialitate la proiectul de
hotărîre privind aprobarea Programului de acţiuni ce se vor realiza prin muncă în folosul
comunităţii de către beneficiarii de ajutor social în anul 2014,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, privind
avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
văzînd 215 din 9 ianuarie 2014 prin care Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Botoşani ne solicită aprobarea Programului de acţiuni ce se vor realiza prin muncă în
folosul comunităţii de către beneficiarii de ajutor social în anul 2014,
în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 276/2010, aprobate prin HGR nr.
50/2011 şi ale art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,
în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în anul 2007
h o t ă r ă ş t e:
Art 1: Aprobă Programul de acţiuni ce se vor realiza prin muncă în folosul
comunităţii de către beneficiarii de ajutor social în anul 2014, conform anexei la prezenta hotărîre.
Art 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărîri.
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

Anexă la Hotărîrea Consiliului local
nr. 2 din 24 ianuarie 2014

P R O GR A MU L

de acţiuni ce se vor realiza prin muncă în folosul comunităţii
de către beneficiarii de ajutor social în anul 2014

Nr.
crt.
0
1

2

3

4

5
6
7
8
9

Lucrări de realizat
1
Curăţat pîrîul Miletin şi desfundat toate canalele de la
drumuri spre acest pîrîu şi montat tuburi pentru evacuarea
apei, precum şi curăţarea malurilor de toate deşeurile, tăiat
copacii şi răchita existentă
Desfiinţarea depozitelor de gunoi necontrolate şi
supravegherea acestor amplasamente pentru a nu se reînfiinţa
astfel de depozite
Executarea de lucrări de drenare, nivelare şi desecare pe
terenurile care sînt proprietatea comunei
Lucrări de dezăpezire a reţelei de drumuri, a podurilor şi
podeţelor, precum şi de dislocare a straturilor de gheaţă de pe
drumuri, şanţuri, rigole şi pîraie
Continuarea plantării şi înlocuirii de pomi pe marginea
drumurilor, în zonele unde sînt alunecări de teren şi la şcolile
din comună
Plantarea de pomi şi amenajarea unor platforme betonate ca
postamente pentru tunurile de la Monumentul Eroilor
Îndreptat şi nivelat partea carosabilă a drumurilor comunale
din piatră şi pămînt, refacerea, întreţinerea şi curăţirea
şanţurilor
Efectuarea diferitelor lucrări în domeniul construcţiilor
(reparaţii + construcţii noi)
Curăţirea păşunii comunale de spini şi vegetaţie uscată

10

Amenajarea de parcuri de joacă în incintele şcolilor din
comună

11

Executarea de poduri şi podeţe pe drumurile comunale şi
săteşti, precum şi repararea celor existente

12

Aprovizionarea cu material lemnos la sediul Primărie

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Locul unde se
desfăşoară activitatea
2
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Satul Copălău
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Sediu administrativ şi
şcoli
Păşunile comunale
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Satul Copălău
Satul Cotu
Satul Cerbu
Satul Copălău
Satul Cotu

Obs.
3
-

-

-

-

-

-
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe
teritoriul comunei Copălău pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară
astăzi 24 ianuarie 2014
Analizănd raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de hotărâre
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Copălău pentru anul
2014,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, privind
avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
văzînd adresa nr. 1503265 din 7 ianuarie 2014 a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani, prin care solicită actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei,
în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile
de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, a le Ordinului
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru al acestuia, precum şi ale Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
în temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în anul 2007,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1: Aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei
Copălău pentru anul 2014, Schema fluxului informaţional – decizional în situaţii de urgenţă,
componenţa Comitetului local, Centrului operativ şi a Secretariatului tehnic al serviciulu i pentru
situaţii de urgenţă, Sinopticul ofiţerului de serviciu, Graficul principalelor activităţi desfăşurate de
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi Sinopticul activităţilor desfăşurate de Comitetul local
pentru situaţii de urgenţă conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 şi 6 la prezenta hotărâre.
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE
privind stabilirea taxei speciale pentru prestarea unor servicii către
personae fizice şi juridice cu camionul din dotarea proprie

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
luînd în dezbatere raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de
hotărîre privind stabilirea taxei speciale pentru prestarea unor servicii către personae fizice şi
juridice cu camionul din dotarea proprie,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, privind
avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
în baza prevederilor art. 282, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale
art. 36, alin. 4, lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi ale art. 6
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în anul 2007
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1: Aprobă taxa specială pentru prestarea unor servicii către personae fizice şi
juridice cu camionul din dotarea proprie, în sumă de 600 lei/100km (6 lei/km), calculată astfel:
- total taxă
- 600 lei/100km (6 lei/km)
- cheltuială efectivă
- 398 lei/100km, din care:
- 40 l combustibil/100km
- 248 lei/100km
- consumabile şi uzură
- 150 lei/100km
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărîri.
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren
către Consiliul judeţean Botoşani
Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
luînd în dezbatere raportul de specialitate şi expunerea de motive la
proiectul de hotărîre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren
către Consiliul judeţean Botoşani,
văzînd adresa nr. 21.393 din 20 decembrie 2013 a Consiliului judeţean
Botoşani, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei totale de 4 mp
teren în vederea amplasării unor panouri publicitare,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
în baza prevederilor art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în anul 2007
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1: Atribuie în folosinţă gratuită suprafaţa de 4 mp. teren situat pe
raza comunei Copălău, către Consiliul judeţean Botoşani în vederea amplasării unor
panouri publicitare.
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărîri.
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE
privind încetarea unui mandat de consilier local
Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţă
ordinară astăzi 24 ianuarie 2014,
analizînd cererea domnului Baltă Mihai, înregistrată sub nr. 212 din 16
ianuarie 2014 prin care solicită demisia din funcţia de consilier local,
văzînd Referatul Instituţiei Primarului comunei Copălău prin care se
propune constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Baltă Mihai,
ca urmare a demisiei sale,
în baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 85, alin. 2, lit. “a” din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local, aprobat prin Hotărîrea Consiliului local
nr. 19 din 31 august 2012,
în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1: Constată încetarea mandatului de consilier local al domnului
Baltă Mihai, ca urmare a demisiei sale, cu data de 24 ianuarie 2014 şi declară vacant
locul acestuia în Consiliul local al comunei Copălu, judeţul Botoşani.
Art. 3: Comisia de validare a Consiliului local Copălău va urma
procedura prevăzută de lege pentru completarea locului vacant.
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