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ROMANIA ... 
Jl1DETUL SUCEAV A ."; 

COMDNA COMANESTI' 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate al primarului 


comunei Comane~ti, judetul Suceava 


Consiliul Local al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 
Avand in vedere: 

expunerea de motive a primarului comunei Comane~ti inregistrata cu numarul 
3491 din 11.09.2015; 
raportul compartimentului de specialitate inregistrat cu numarul 3492 din 
11.09.2015; 
avizul comisiei de specialitate inregistrat cu numarul 3565 din 17.09.2015; 
prevederile art. 57 din Legea 18811999 privind Statutul functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
prevederile art.l5 din H.G. nr.61112008 actualizata pentru aprobarea normelor 
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; 

In temeiul art.44 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile ~i completlirile ulterioare. 

HOTA.RASTE: 

Art.I. Se aprobli transformarea postului de consilier superior clasa I, grad superior in 
aasilier debutant, clasa I din cadrul Compartimentului cadastru ~i agricultura, in aparatul de 
~ialitate al primarului comunei Comane~ti, judetul Suceava. 

Art.2.Primarul si secretarul comunei precum si compartimentul financiar contabil vor 
-.:e la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Pr~edinte de ~edinta, Contrasemneaza, 
Consilier, Secreta r, 

Ionela Monica MAIEREAN 
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ROMANIA \> 

JUDETUL SUCEA VA',: 
COMUNA COMANESTI" 

CONSILIUL LOCAL 

HOTA-RARE 

privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 5.000 lei 
de la bugetul local al comunei Comane~ti, pentru Parohia din satul Humoreni, 

comuna Coman~ti, judetul Suceava 

Consiliul Local al comunei Comanesti. judetul Suceava; 
'_guy in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei inregistrata cu numarul 3493 
.. 11.09.2015; 

raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul primariei tnregistrat cu 
_~"t 3494 din 11.09.2015; 

- avizul comisiei de specialitate inregistrat cu numaml 3562 din 17.09.2015; 
- H.C.L. nr. 40 din 30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul 

"DtWril nerambursabile din bugetullocal, alocate pentru activitati nonprofit de interes 
conform Legii nr. 350/2005; 
- prevederile art. 3, alin. (3) din OrdoJ).anta Guvemului nr. 82/2001 privind stabilirea 

forme de sprijin pentru uniHitile de cult apaqinand cultelor religioase recunoscute in 
ia; 
In temeiul art. 36, alin. (4) ~i art. 45, alin. (2) din Legea 215/2001 a administratiei 
locale republicam cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARA~TE: 

.....1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar in suma de 5.000 lei de la bugetullocal al 
. Comane~ti, pentru Parohia din satul Humoreni, comuna Comane~ti, judetul Suceava • 

....:rea Inlocuirii unor elemente de tamplarie . 
. Primarul comunei ~i compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei vor 

II indeplinire prevederile prezentei hoUiriiri. 

CONTRASEMNEAZA-, 
SECRETAR, 

Ionela Monica MAIEREAN 
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17.09.2015 
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ROMANIA >

JUDETUL SUCEAVA ''1; 

COMUNA COMANESTI .. 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
privind vanzarea in principiu prin licitatie publica cu drept de preemtiune ~i 

insu~irea raportului de evaluare pentru suprafata de 1.636 m.p. teren situat in 
proprietatea privata a comunei Comane~ti, judetul Suceava 

Consiliul Local al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 

in vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata cu numarul 3495 


11.09.2015; 
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei inregistrat cu numarul 

din 11.09.2015; 
-avizul comisiei de specialitate inregistrat cu numarul 3563 din 17.09.2015; 
-Hotararii Consiliului Local Comane~ti nr. 4 din 31.03.2005 privind insu~irea 

bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 
-prevederile art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 525/1996; 

in temeiul art. 36 alin. (2) litera c) ~i alin. (5) litera b), art. 45 alin (1) ~i (2) litera e) ~i 
115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
..itata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE 
ArtI. Se aproba vanzarea in principiu prin licitatie publica cu drept de preemtiune a 

de 1.636 m.p. teren situat In proprietatea privata a comunei Comane~ti, judetul 

Art.2. Se insu~e~e raportul de evaluare, intocmit de expert evaluator autorizat Cristina 
PlACINT.A, membru ANEVAR ~i se aproba valoarea de 9.050 lei ca pret de vanzare. 

ArtJ. Prezenta hotarare se va comunica domnului loan MORAR, proprietarul 
_""¥UVI edificate cu buna credinta in termen de 15 zile de la adoptare. 

Primarul ~i compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 
lllillite al primarului vor aduce la indepUnire prevederile prezentei hotarari. 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRETAR, 

Ionela Monica MAIEREAN 

"1I'.Sln. 17.09.2015;·;(~·/>1 '.. 
'·"""'Uk 


