JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului
pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de distribuţie apă în
localităţile Copălău şi Cerbu, comuna Copălău, judeţul Botoşani”

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
luînd în dezbatere raportul de specialitate şi expunerea de motive la
proiectul de hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului
pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de distribuţie apă în localităţile
Copălău şi Cerbu, comuna Copălău, judeţul Botoşani”,
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. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea administraţiei
publice locale,
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 indicatorii tehnico-economici şi a Devizul pentru
obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de distribuţie apă în localităţile Copălău şi
Cerbu, comuna Copălău, judeţul Botoşani”, conform anexei la prezenta hotărîre.
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărîri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

H OTĂR ÎRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru folosirea
unor sume din excedentul bugetar al anului 2013

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
analizînd raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de hotărîre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru folosirea unor sume din excedentul bugetar
al anului 2013,
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. 58 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale
art. 36, alin. 4, lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
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: Se rectifică bugetul local al comunei Copălău pe anul 2014, cu suma de 765
mii lei, sumă care se utilizează din excedentul bugetar al anului 2013 pentru finanţarea unor
investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale în interesul colectivităţii, după
cum urmează:
- cap. 65.02 – „Învăţămînt”, se majorează cu suma de 439.300 lei, reprezentînd
fonduri pentru derularea obiectivului de investiţii „Construcţie grădiniţă sat Cerbu, comuna
Copălău”;
- cap. 70.02.05– „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe – Alimentare cu apă”, se
majorează cu suma de 325.700 lei, reprezentînd:
- cv obiectiv în continuare „Reabilitare şi extindere reţea alimentare cu apă în
localităţile Copălău şi Cerbu, comuna Copălău, judeţul Botoşani” – suma de 144.000 lei.
- cv obiectiv nou „Extinderea reţelei de distribuţie apă în localităţile Copălău
şi Cerbu, comuna Copălău, judeţul Botoşani” – suma de 181.700 lei.
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărîri.
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

H OTĂR ÎRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
analizînd raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind
rectificarea 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 nr. 10 din 20 februarie 2014 a reprezentanţei UNICEF România, prin care
comunică alocarea sumei de 19.900 lei pentru susţinerea tehnică şi financiară a implementării
Proiectului „Prima prioritate: nici un copil invizibil” şi în decursul anului 2014,
în baza prevederilor art. 33, alin. 3, lit. „b” Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale şi art. 36, alin. 4, lit. “a” 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: Se rectifică bugetul local al comunei Copălău pe anul 2014, după cum urmează:
1. La partea de venituri:
- cap. 37.02.50 – „Alte transferuri voluntare” – se majorează cu suma de 19.900 lei;
2. La partea de cheltuieli:
- cap. 68.02.50 – „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale ” – se
majorează cu suma de 19.900 lei, după cum urmează:
- cap. 68.02.50.10 – cheltuieli de personal – se majorează cu suma de 9.900 lei;
- cap. 68.02.50.20 – cheltuieli materiale – se majorează cu suma de 10.000 lei;
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.
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JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

H OTĂR ÎRE
privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinînd
domeniului public al comunei Copălău
Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
analizînd raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de hotărîre
privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinînd domeniului public al comunei Copălău,
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 cererea Societăţii Cooperative de Consum Copălău înregistrată sub nr. 689
din 20 februarie 2014 prin care solicită aprobarea dezmemb rării suprafeţei de 3958 mp. teren
proprietate publică a comunei, concesionat acestei societăţi, precum şi dezmembrarea cadastrală în
două loturi a terenului din domeniul public al comunei, documentaţie înregistrată la Oficiul de
Cadastră şi Publicitate Imobiliară Botoşani sub nr. 66140 din 26 noiembrie 2013,
în baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia,
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 dezmembrarea în două loturi a terenului în suprafaţă totală de 3.958
mp. aparţinînd domeniului public al comunei Copălău, judeţul Botoşani, intabulat în Cartea
Funciară nr. 66140 conform documentaţiei cadastrale anexate, situat în intravilanul satului Copălău,
în parcela cadastrală nr. 277, după cum urmează:
- lot 1 în suprafaţă de 1.522 mp, identificat cu număr cadastral 51119;
- lot 2 în suprafaţă de 2.436 mp, identificat cu număr cadastral 51120;
Art. 2: Împuterniceşte pe domnul Ivanov Ciprian, primar al comunei Copălău,
judeţul Botoşani, să reprezinte comuna Copălău la notar public, în vederea îndeplinirii tuturor
formalităţilor şi semnării actului de dezmembrare în formă autentică.
Art. 3: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărîri.
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