
SUCEAVA 

COMANESTI 


LOCAL 


- " HOTARARE 

aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei 
Judetul Suceava, pana la intrarea in vigoare a noului plan 

urbanistic general, dar nu mai tarziu de 31.10.2018 

'ul Local al comunei Comane~ti, judeWI Suceava; 

A vand in vedere : 


.-unen~a de motive a primarului inregistrata cu nr. 3959 din 23.10.2015; 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu 

cu nr. 3960 din 23.10.2005; 


de avizare a Comisiei de Specialitate a Consiliului local 
cu numarul4041din 29.10.2015; 

art. 46, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
--. .. ' .... .l ... i si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; 

art. 2 din Hotararea Guvemului nr. 52511996 pentru aprobarea 
lIIJam.en1tullll· general de urbanism, cu modificarile si completarile 

HOTARA$TE: 

Art.l. Se aproba prelungirea Planului Urbanistic General al comunei 
_ ....."''1. Judetul Suceava, pana la intrarea in vigoare a noului plan 
IImlStlC general, dar nu mai tarziu de 31.10.2018. 

Art.2. Primarul comunei Comane~ti ~i consilierul urbanism va 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

Ionela Monica MAIEREAN 



ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 


COMUNA COMANESTI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

in anul2015 

local al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 
A\'ind in vedere : 

- Clpunerea de motive a primarului lnregistrata la numarul 3961 din 23.10.2015; 
- raportul compartimentului financiar contabil'inregistrat cu nr. 3962 din 23.10.2015; 
: a\izul comisiei de specialitate 'inregistrat cu numarul4042 din 29.10.2015; 
- prevederile art. 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

~i compleUirile ulterioare; 
I.lemeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. a) ~i art. 45 alin. (1) din 
.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i_me ulterioare. 

HOTARA~TE: 
f 
t Art1. Se aproba bugetullocal de venituri rectificat, in anul 2015, in suma de 

lei. ~ Art.2. Se aproba bugetul local de cheltuieli rectificat, 'in anul 2015, 'in suma de 
lei. 

Art.2. Primarul comunei si compartimentul financiar contabiJ din cadrul Primariei 
Ia indeplinire prevederile prezentei hoUirari. 

Contrasemneaza, 
Secretarul comunei, 

Ionela Monica MAIEREAN 

_,esn.29.10.2015 



·.51 


ROMANIA 

.. 

" 

JUDETULSUCEAVA 

COMlJNA COMANESTI 


CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
modificarii Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 

Primariei coniunei Comane~ti, in anul 2015 

Local al comunei Comane~ti, judelul Suceava; 
in vedere: 

"nen~ade motive a primarului nr. 3963 din 23.10.2015; 
compartimentului de specialitate inregistrat cu numarul 3964 din 23.10.2015; 

comisiei de specialitate inregistrat cu numaru14043 din 29.10.2015; 
.ederile art. 11 alin. (2) din Ordinul 7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor 

elaboararea Planului de ocupare a funcliilor publice; 
art. 23, alin. (4) din Legea 18811999 privind Statutul funclionarilor 

,........."'., cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevederilor art.36 alin. (2), lit.a), alin. (3), lit. b) ~i art. 45 alin. (1) din Legea 

1 a admi,!1istraliei publice locale, republicata. 

HOTARA~TE: 

Se aproba modificarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul Primariei 
_.anle~t1·, judelul Suceava, in anu12015, conform anexei care face parte integranta din 

Secretarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Contrasemneaza,) Secretar, 

Ionela Monica MAIEREAN 



ROMANIA 
JUDETULSUCEAVA 

COMUNA COMANESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
vanzarea directa cu drept de preemtiune a suprafatei de 1.636 m.p. 

proprietatea privata a comunei Comane~ti, judetu) Suceava, domnului 
loan MORAR din comuna Comane~ti, judetu) Suceava 

Local al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 

de motive a primarului comunei inregistrata cu numarul 3965 din 

compartimentuJui de specialitate din cadrul primariei inregistrat cu numarul 

Ia.USlet de specialitate inregistrat cu numarul4044 din 29.10.2015; 
Consiliului Local Comane~ti nr. 4 din 31.03.2005 privind insu~irea 

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

eu modifidirile ~i completarile ulterioare; 
.....nul General de Urbanism, aprobat prin Hotanlrea Guvemului nr. 52511996; 

art. 36 alin. (2) litera c) ~i alin. (5) litera b), art. 45 alin (1) ~i (2) litera e) ~i 
(I) 	litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

~i completarile ulterioare, 

HOTA.RA~TE 
Sc aproba vanzarea directa cu drept de preemtiune a suprafatei de 1.636 m.p. 

privata a comunei Comane~ti, judetul Suceava, domnului loan 
"lDlrna Comane~ti, judetul Suceava la pretul de 9.050 lei, conform raportului de 

de expert evaluator autorizat Cristina Elena PLACINTA, membru 

_.....,......1 Local Comane~ti, judetul Suceava il imputemice~te pe domnul primar 
pentru a semna actul de vanzare-cumparare la un notar public. 

cu privire la intocmirea documentatiei de vanzare-cumparare a 
suportate de beneficiarul terenuJui. 

llrimarul ~i biroul financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
aduee la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRETAR, 

Ionela Monica MAIEREAN 



ROMANIA 

JUDETULSUCEAVA 


COMUNA COMANESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTA.R.ARE 

*contarii navetei personalului didactic de la Scoala Gimnaziala 
n.tu" din Comane~ti, jndetul Suceava, care solicita cheltuieli de 

deplasare pe luna septembrie 2015 

aJ comunei Comane~ti, judetui Suceava; 

.,.-jve a primarului comunei Comane~ti inregistrata sub numarul 
~w....;.uI5; 

!llllIPIrtiInerltului' buget finante inregistrat cu numarul 3968 din 23.1 0.20 15;.aIii Gimnaziale Comane~ti Inregistrata cu numiirul 2/23.1 0.2015; 
de specialitate inregistrat cu numiirul4045 din 29.10.2015; 
2 ~i 3 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 

ph.-ind decontarea cheltuielilor pentru naveta la ~i de la locul de 
_1II:Ii,..didactice ~i a personaiului didactic auxiliar din lnviitiimantui 

de stat; 
alin.(2), lit. d), aiin.6, lit. a), pct. 1 ~i art. 45 alin. (1) din Legea 

publica iocala, repubiicata, cu modifidl.rile ~i compietiirile 

HOTA.RASTE: 

",1IIIIi decontarea sumei de 2830 lei, reprezentand drepturiie bane~ti, 
6dactic de la Scoala Gimnazialii "Vornicu Simion Ti1utu" din 

_Ian. care solicita cheltuieli de deplasare pe luna septembrie 2015. 
coordonator al Scolii Gimnaziale "Vornicu Simion Tautu" 

pin vor aduce la 'indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

) 
Contrasemneaza, 

Secretarul comunei, 

Ionela Monica MAIEREAN 



ROMANIA '.. 
JUDETULSUCEAVA 


COMUNA COMANESTI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei 

comunei Comane~ti, in anul2016 

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

expunerea de motive a primarului nr. 3969 din 23.10.2015; 
raportul compartimentului de specialitate inregistrat cu numarul 3970 din 23.10.2015; 
avizul comisiei de specialitate Inregistrat cu nurnarul 4046 din 29.10.2015; 
prevederile art. 11, alin. (l) din Ordinul 766012006 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru elaboararea Planului de ocupare a functiilor publice; 
prevederile art. 23, alin. (4) din Legea 18811999 privind Statutul functionarilor 
publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• In temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit.a), alin. (3), 	 lit. b) ~i art. 45 alin. (l) din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata. 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba Planul de ocupare a funcliilor publice din cadrul Primariei comunei 
omane~ti, judetul Suceava, In anul 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
tarare. 

Art.2. Secretarul comunei va duce la lndeplinire prevederile prezentei hotaniri. 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

Ionela Monica MAIEREAN 

Pre~edinte de sedinta, 
Consilier, '::':'::::':';~::" 


