Nr. 11607 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere cererea numitei Damian Ana Maria, înregistrată la Primăria
comunei Bârnova cu nr. ___din __.11.2011 privind aprobarea decontării transportului
Bârnova-Iaşi şi retur pe traseul Lunca Cetăţuii-Iaşi (RATC), referatul d-lui primar al
comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan Constantin, înregistrat cu nr. 11544 din 24.11.2011
privind aprobarea decontării a jumătate din transportul Bârnova-Iaşi şi retur pe traseul
Lunca Cetăţuii-Iaşi (RATC) elevei Damian Ana Maria, referat întocmit în baza art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11544 din 24.11.2011 cu privire la
aprobarea decontării a jumătate din transportul Bârnova-Iaşi şi retur pe traseul Lunca
Cetăţuii-Iaşi (RATC) elevei Damian Ana Maria, proiect de hotărâre întocmit de d-nul
primar al comunei Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 45
alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi
completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 11607 din 24.11.2011 ale
Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul
de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată cât şi avizul
favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei
Bîrnova, consilier juridic, Antonesei-Ropcean Anca-Lucia prin contrasemnarea acesteia,
în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit a) art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată
şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.
Se aprobă decontarea a jumătate din contravaloarea transportului
Bârnova-Iaşi şi retur pe traseul Lunca Cetăţuii-Iaşi (RATC) elevei Damian Ana Maria.
Art. 2.
Suma de bani se va deconta elevei Damian Ana Maria, numerar, de la
casieria Primăriei comunei Bârnova.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 11721 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere referatul d-rei inspector cu atribuţii financiar-contabile din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, Hen Irina înregistrat la
Primăria comunei Bârnova cu nr. 11421 din 18.11.2011 privind suplimentarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 ca urmare a analizei execuţiei bugetare la
18.11.2011 potrivit căreia s-au încasat sume din vânzarea dispensarelor medicale din
patrimonial UAT Bârnova conform contractelor încheiate, şi sume din vânzarea
terenurilor prin licitaţie public din data de 17.10.2011; referatul d-lui primar al
comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan Constantin, înregistrat cu nr. 11422 din 18.11.2011
privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 ca urmare a
analizei execuţiei bugetare la 18.11.2011 potrivit căreia s-au încasat sume din vânzarea
dispensarelor medicale din patrimonial UAT Bârnova conform contractelor încheiate, şi
sume din vânzarea terenurilor prin licitaţie public din data de 17.10.2011, referat
întocmit în baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R,
modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11422 din 18.11.2011 cu privire la
aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, proiect de
hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în
temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, R, modificată şi completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 11721 din
24.11.2011 ale Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova
pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art.
44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele bublice locale,
actualizată şi modificată prin O.U.G.63/2010 şi O.U.G. 13/2011, comunicarea DGFP Iaşi
cu nr. de înregistrare ATCP 6731/04.10.2011, privind majoarea plafonului maxim al
cheltuielilor de personal pentru anul 2011 cu +100 mii lei;
- prevederile ordinului comun al MAI şi MFP nr.244/2651/2010 cu referire la
determinarea gradului de realizare a veniturilor proprii;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit a), d) şi e) art 45 alin
1, 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2011 după cum urmează:
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
La venituri :

Mii lei

Nr.
Crt.

Denumire indicator

1

Venituri
din
vânzarea 19,14
locuinţelor
(dispensare
medicale) – 35.02.03
Venituri din vânzarea unor 0
bunuri
(terenuri)
–
39.02.07

2

Program
2011

Influenţe
trim. IV
+ 12,28

Program
actualizat
modificat 2011
31,42

+ 28,22

28,22

La cheltuieli :

Mii lei

Nr.
Crt.

Denumire indicator

1

Drumuri – Cheltuieli de 438,64
capital – 84.02.71
Sănătate – Cheltuieli de 19,14
capital – 66.02.71
Gospodărire
comunală- 337,78
Cheltuieli de capital –
70.02.71

2
3

Program
2011

Influenţe
trim. IV
+ 50,22

Program
actualizat
modificat 2011
488,86

+ 12,28

31,42

- 22

315,78

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA
Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 11722 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere referatul d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan
Constantin, înregistrat cu nr. 11242 din 16.11.2011 prin care propune punerea la
dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Bârnova a suprafeţelor de teren din domeniul
privat al Consiliului Local al comunei Bârnova, referat întocmit în baza art. 45 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11242 din 16.11.2011 cu privire la
punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Bârnova a suprafeţelor de teren
din domeniul privat al Consiliului Local al comunei Bârnova, proiect de hotărâre întocmit
de d-nul primar al comunei Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor
art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată
şi completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 11722 din 24.11.2011 ale
Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul
de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată cât şi avizul
favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei
Bîrnova, consilier juridic, Antonesei-Ropcean Anca-Lucia prin contrasemnarea acesteia,
în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
-Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit c, art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată şi din considerentele prezentate;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Bârnova a
suprafeţelor de teren din domeniul privat al Consiliului Local al comunei Bârnova, după
cum urmează:
1.suprafaţa de teren de 0,06 ha din T____, P_____, categoria de folosinţă „arabil”, din
satul Bârnova, în vederea punerii în posesie a numitului Dăscălescu Dumitru;
2.suprafaţa de teren de 0,10 ha din T69, P3681/1 categoria de folosinţă „păşune” (islaz
comunal) din satul Bârnova, în vederea punerii în posesie a numitului Craiu M. Laurenţiu
Mihai, al cărui drept de proprietate este validat în anexa 2b, poziţia nr. 18, conform Legii
nr. 18/1991 prin Hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar Iaşi nr. 14/9.08.1991,
după obţinerea Avizului Camerei Agricole a judeţului Iaşi, potrivit art. 12 alin. 1 din
Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;

3.suprafaţa de teren de 0,10 ha din T69, P 3756/2 din satul Bârnova, categoria de
folosinţă „arabil”.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 11848 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere referatul d-lui Sfetcu Damian, director la Şcoala Generală
Bârnova înregistrat la Primăria comunei Bârnova cu nr. 11536 din 23.11.2011 privind
alocarea sumei de 4500 lei (patrumiicincisute) din bugetul unităţii administrativ
teritoriale Bârnova pentru achiziţionarea de dulciuri pentru elevii şi preşcolarii din
unităţile de învăţământ de pe raza comunei Bârnova cu ocazia Serbării Pomului de
Crăciun 2011, referatul d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan Constantin,
înregistrat cu nr. 11543 din 23.11.2011 privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei
(douăzecimii) din bugetul unităţii administrativ teritoriale Bârnova pentru protocolul
colindătorilor şi urătorilor de la sediul Primăriei Bârnova la Sărbătorile de iarnă 2011 şi
pentru achiziţionarea de dulciuri pentru elevii şi preşcolarii din unităţile de învăţământ de
pe raza comunei Bârnova, referat întocmit în baza art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11543 din 23.11.2011 cu privire la
aprobarea alocării sumei de 20.000 lei (douăzecimii) din bugetul unităţii administrativ
teritoriale Bârnova pentru protocolul colindătorilor şi urătorilor de la sediul Primăriei
Bârnova la Sărbătorile de iarnă 2011 şi pentru achiziţionarea de dulciuri pentru elevii şi
preşcolarii din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Bârnova cu ocazia Serbării
Pomului de Crăciun 2011, proiect de hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei
Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată, avizelor
favorabile înregistrate sub nr. 11848 din 24.11.2011 ale Comisiilor de specialitate de
pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul de hotărâre mai susmenţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, R, modificată şi completată cât şi avizul favorabil cu
privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei Bîrnova,
consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin contrasemnarea acesteia, în
temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit a), art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată
şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei (douăzecimii) din bugetul unităţii
administrativ teritoriale Bârnova pentru protocolul colindătorilor şi urătorilor de la sediul
Primăriei Bârnova la Sărbătorile de iarnă 2011 şi pentru achiziţionarea de dulciuri pentru

elevii şi preşcolarii din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Bârnova cu ocazia
Serbării Pomului de Crăciun 2011.
Art. 2. De achiziţionarea produselor de protocol menţionate la art. 1 se vor ocupa
consilierii locali, după cum urmează: Butnaru Maiana, Acatrinei Florin şi Andriescu
Dumitru, iar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, d-na
Sârghe-Ciobanu Iuliana-Lăcrămioara, referent, şef Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din comuna Bârnova.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 11911 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bârnova, jud. Iaşi, legal constituit, întrunit la lucrările
şedinţei ordinare de consiliu în ziua de 24.11.2011;
- având în vedere: expunerea de motive a d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa
Dan Constantin, înregistrată cu nr. 11529 din 23.11.2011 privind înfiinţarea unui drum
de acces de - m în satul Bârnova, T 69, pe teren rezervă Primărie, la loturile atribuite
tinerilor în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, republicată şi actualizată, şi trecerea acestuia în
domeniul public al unităţii administrativ teritoariale Bîrnova, referat întocmit în baza art.
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată;
- având în vedere conţinutul anexei 8 (ce cuprinde completări la inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Bîrnova) la Hotărârea Guvernului nr. 48/2007
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
-prevederile Hotărârii nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;
- dând citire proiectului de hotărâre cu nr. 11529 din 23.11.2011 cu privire la
nota de fundamentare menţionată anterior, proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova, d-l Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. 5) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 11911 din 24.11.2011 ale
Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul
de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 46 alin. 5) din
Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,republicată, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit c, art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată şi din considerentele prezentate;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se înfiinţează drumul de acces - în satul Bârnova, pe teren în rezerva
Primăriei comunei Bârnova, ca urmare a schimbului realizat cu teren ce aparţine
moştenitorilor Guzu, la loturile atribuite tinerilor în temeiul Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
republicată şi actualizată, şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Bîrnova.
Art. 2. Se completează conţinutul Listei cuprinzând bunurile care alcătuiesc
domeniul public al comunei Bîrnova cu poziţia 201, potrivit anexei I, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu demararea procedurii, realizarea, perfectarea şi semnarea actelor
notariale privind schimbul de teren în suprafaţă de 1107 mp aparţinând moştenitorilor
Guzu amplasat în T 69, P - cu suprafaţa de teren de 1091 mp din domeniul privat al
unităţii administrativ teritoriale Bârnova amplasat în T 69, P 3709/1, se împuterniceşte
d-nul primar al comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN.
Art. 4. Toate cheltuielile ocazionate de efectuarea schimbului vor fi suportate din
bugetul comunei Bârnova.
Art. 5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Consiliului Judeţean IaşiPatrimoniu, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Întocmit şi tehnoredactat ŞAM

Nr. 11942 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bârnova, jud. Iaşi, legal constituit, întrunit la lucrările
şedinţei ordinare de consiliu în ziua de 24.11.2011;
- având în vedere: expunerea de motive a d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa
Dan Constantin, înregistrată cu nr. 11241 din 16.11.2011 privind reactualizarea şi
completarea inventarului domeniului public al unităţii administrativ teritoariale Bîrnova,
referat întocmit în baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată;
- având în vedere conţinutul anexei 8 (ce cuprinde completări la inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Bîrnova) la Hotărârea Guvernului nr. 48/2007
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
-prevederile Hotărârii nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;
- dând citire proiectului de hotărâre cu nr. 11241 din 16.11.2011 cu privire la
nota de fundamentare menţionată anterior, proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova, d-l Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. 5) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 11942 din 24.11.2011 ale
Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul
de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 46 alin. 5) din
Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,republicată, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit c, art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată şi din considerentele prezentate;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Reactualizarea şi completarea inventarului domeniului public al unităţii
administrativ teritoariale Bîrnova, după cum urmează:

Nr.
crt.
202
203
204

205

Denumire bun

An construcţie

locaţie

Valoare
-mii lei602.203,42 lei

Pod pe drumul comunal în sat
Todirel
Centrul
Transfrontalier
pentru
Protecţia Mediului şi a Naturii
Centrul pentru Dezvoltarea în
Parteneriat
a
Turismului
Transfrontalier Durabil
Clădire vestiar teren de sport

2009

Sat Todirel

2009

Sat Bârnova

2009

Sat Bârnova

1.555.243,76 lei

2008

Sat Bârnova

300.010 lei

Art. 2. Se completează conţinutul Listei cuprinzând bunurile care alcătuiesc
domeniul public al comunei Bîrnova cu poziţia 202-205, potrivit anexei I, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Consiliului Judeţean IaşiPatrimoniu, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Întocmit şi tehnoredactat ŞAM

Nr. 11943 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere referatul d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan
Constantin, înregistrat cu nr. 11528 din 23.11.2011 privind aprobarea angajării de către
Comuna Bârnova a unui credit în valoare de 1.300.000 lei necesar extinderii reţelei de
curent electric în cartierele tinerilor din satele Bârnova, Păun, Vişan şi Cercu, referat
întocmit în baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R,
modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11528 din 23.11.2011 cu privire la
aprobarea angajării de către Comuna Bârnova a unui credit în valoare de 1.300.000 lei
necesar extinderii reţelei de curent electric în cartierele tinerilor din satele Bârnova,
Păun, Vişan şi Cercu, proiect de hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei Bârnova,
d-nul Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată, avizelor
favorabile înregistrate sub nr. 11943 din 24.11.2011 ale Comisiilor de specialitate de
pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul de hotărâre mai susmenţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, R, modificată şi completată cât şi avizul favorabil cu
privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei Bîrnova,
consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin contrasemnarea acesteia, în
temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile art. 61 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele bublice
locale, actualizată şi modificată;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări ulterioare;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit b), art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată
şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă angajarea de către Comuna Bârnova a unui credit în valoare
de 1.300.000 lei (unumiliontreisute) necesar extinderii reţelei de curent electric în
cartierele tinerilor din satele Bârnova, Păun, Vişan şi Cercu.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, demararea procedurii,
semnarea documentelor necesare, se va ocupa d-nul primar al comunei Bîrnova, d-nul
POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 11944 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere referatul d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan
Constantin, înregistrat cu nr. 11527 din 22.11.2011 privind necesitatea adoptării unor
restricţii de acces pe drumurile publice modernizate prin Programul Sapard, referat
întocmit în baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R,
modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11527 din 22.11.2011 cu privire la
aprobarea adoptării unor restricţii de acces pe drumurile publice modernizate prin
Programul Sapard, proiect de hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei Bârnova, dnul Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată, avizelor favorabile
înregistrate sub nr. 11944 din 24.11.2011 ale Comisiilor de specialitate de pe lângă
Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat, avize
emise în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, R, modificată şi completată cât şi avizul favorabil cu privire la
legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic,
Antonesei-Ropcean Anca-Lucia prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor
art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată;
Având în vedere prevederile: - art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit. c), art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată
şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Adoptarea unor restricţii de acces pe drumurile publice modernizate prin
Programul Sapard în satele Păun, Bârnova, Cercu, Pietrăria, după cum urmează:
-se interzice accesul autoturismelor cu greutate mai mare de 5 tone/osie şi instituirea
regimului maxim de înălţime prin montarea unor limitatoare de înălţime de maxim ___m
cu posibilitatea accesului peste limită doar cu acceptul d-lui primar al comunei Bârnova;
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 11948 din 24.11.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 24.11.2011.
- având în vedere referatul d-rei Chirilă Cătălina Elena, referent cultural la
Cămunul Cultural Bârnova, prin care solicită alocarea sumei de 1.000 lei (unamie), din
bugetul unităţii administrativ teritoriale Bârnova, pentru protocolul ocazionat de
organizarea şi desfăşurarea „Concertului de colinde” la Căminul Cultural Bârnova în data
de 16.12.2011, nota de fundamentare a d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa
Dan Constantin, înregistrat cu nr. 11451 din 23.11.2011 privind aprobarea alocării
sumei de 1.000 lei (unamie), din bugetul unităţii administrativ teritoriale Bârnova,
pentru protocolul ocazionat de organizarea şi desfăşurarea „Concertului de colinde” la
Căminul Cultural Bârnova în data de 16.12.2011, referat întocmit în baza art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 11451 din 23.11.2011 cu privire la
aprobarea alocării sumei de 1.000 lei (unamie), din bugetul unităţii administrativ
teritoriale Bârnova, pentru protocolul ocazionat de organizarea şi desfăşurarea
„Concertului de colinde” la Căminul Cultural Bârnova în data de 16.12.2011, proiect de
hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în
temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, R, modificată şi completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 11948 din
24.11.2011 ale Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova
pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art.
44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit a), art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată
şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.
Alocarea sumei de 1.000 lei (unamie), din bugetul unităţii administrativ
teritoriale Bârnova, pentru protocolul ocazionat de organizarea şi desfăşurarea
„Concertului de colinde” la Căminul Cultural Bârnova în data de 16.12.2011.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 24.11.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 12228 din 07.12.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă extraordinară de
lucru în ziua de 07.12.2011.
- având în vedere referatul d-rei inspector cu atribuţii financiar-contabile din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, Hen Irina înregistrat la
Primăria comunei Bârnova cu nr. 12104 din 06.12.2011 privind suplimentarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 ca urmare a analizei execuţiei bugetare la
30.11.2011, conform căreia s-au înacasat sume din vânzarea dispensarelor medicale din
patrimonial UAT Bârnova şi adresei D.G.F.P.J. Iaşi nr. 7654/05.12.2011 prin care se
comunică rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobată prin OUG 96/2011,
repartizarea sumelor defalcate in TVA prin Decizia Directorului Executiv al D.G.F.P.J. Iaşi
nr. DGd1568/24.11.2011 şi suplimentarea plafonului cheltuielilor de personal prin
redistribuire conform Odinului comun MAI/MFP nr. 267/2853/2011; referatul d-lui
primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan Constantin, înregistrat cu nr. 12108 din
06.12.2011 privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011,
referat întocmit în baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, R, modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 12108 din 06.12.2011 cu privire la
aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, proiect de
hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în
temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, R, modificată şi completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 12228 din
07.12.2011 ale Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova
pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art.
44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele bublice locale,
actualizată şi modificată prin O.U.G.63/2010 şi O.U.G. 13/2011, comunicarea D.G.F.P.J.
Iaşi nr. 7654/05.12.2011 prin care se comunică rectificarea bugetului de stat pe anul
2011, aprobată prin OUG 96/2011, repartizarea sumelor defalcate in TVA prin Decizia
Directorului Executiv al D.G.F.P.J. Iaşi nr. DGd1568/24.11.2011 şi suplimentarea
plafonului cheltuielilor de personal prin redistribuire conform Odinului comun MAI/MFP
nr. 267/2853/2011;
- prevederile ordinului comun al MAI şi MFP nr.244/2651/2010 cu referire la
determinarea gradului de realizare a veniturilor proprii;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;

- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit a), d) şi e) art 45 alin
1, 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2011 după cum urmează:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE A BUGETULUI LOCAL

Nr.
Crt.
1
2

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

La venituri :

Mii lei

Denumire indicator

Program
2011
Sume
defalcate
din
T VA
pentru 1.029
finanţarea cheltuielilor descentralizate –
11.02.02
Subvenţii de la bugetul asigurărilor de 67
şomaj pentru ocuparea
temporară a
forţei de muncă– 43.02.04

La cheltuieli :

Influenţe
trim. IV
+93

Program actualizat
modificat 2011
1.122

-67

0

Influenţe
trim. IV
-1,40

Program actualizat
modificat 2011
377,50

-67

42,1

+1,4

43,5

+97,12

168,02

+39,88

93,98

-44

857

+10

411,14

-10

111

Influenţe
trim. IV
+10

Program actualizat
modificat 2011
41,42

Influenţe
trim. IV
+10

Program actualizat
modificat 2011
41,42

Mii lei

Denumire indicator

Program
2011
Administraţie publică – Cheltuieli de 378,90
personal – 51.02.10
Gospodărire comunală – Cheltuieli de 109,10
personal – 70.02.10
Gospodărire comunală – Cheltuieli de 42,1
personal – 70.02.10
Asistenţă socială- Cheltuieli de personal 70,90
– 68.02.10
Asistenţă socială- Ajutoare sociale – 54,10
68.02.57
Învăţământ - Cheltuieli de personal – 901
65.02.10
Administraţie publică –Cheltuieli cu 401,14
bunuri şi servicii-51.02.20
Drumuri-cheltuieli cu bunuri şi servicii- 121
84.02.20
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

Nr.
Crt.
1

La venituri :

Denumire indicator

Program
2011
Venituri
din
vânzarea
locuinţelor 31,42
(dispensare comunale) – 39.02.03

La cheltuieli:

Nr.
Crt.
1

Denumire indicator

Sănătate-Cheltuieli
66.02.71

de

capital

Program
2011
– 31,42

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 07.12.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA
Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 12283 din 12.12.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bârnova, jud. Iaşi, legal constituit, întrunit la lucrările
şedinţei ordinare de consiliu în ziua de 12.12.2011;
- având în vedere: cererea d-nei Arnăutu Mihaela înregistrată la Primăria comunei
Bârnova cu nr. 11604 din 25.11.2011 prin care solicită rectificarea Hotărârii Consiliului
Local al comunei Bârnova nr. 58 din 29.08.2011, expunerea de motive a d-lui primar al
comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan Constantin, înregistrată cu nr. 12242 din 09.12.2011
privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bârnova nr. 58 din 29.08.2011
la nr. parcelă poziţia 2 al art. 1 şi rectificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Bârnova nr. 77 din 27.10.2011 la rubrica număr T poziţia 2 al art. 1, referat întocmit în
baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 58 din 29.08.2011;
- Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 77 din 27.10.2011;
- dând citire proiectului de hotărâre cu nr. 12235 din 09.12.2011 cu privire la nota
de fundamentare menţionată anterior, proiect de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Bîrnova, d-l Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. 5) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
avizelor favorabile înregistrate sub nr. 12248 din 09.12.2011 ale Comisiilor de
specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul de hotărâre
mai sus-menţionat, cu unele amendamente în sensul moficifării preţului de plecare,
avize emise în temeiul prevederilor art. 46 alin. 5) din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraţia publică locală,republicată,
modificată şi completată cât şi avizul
favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei
Bîrnova, consilier juridic, Antonesei Ropcean Anca Lucia prin contrasemnarea acesteia,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, R, modificată şi completată;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit c, art 45 alin 1, 115
alin 1 lit b şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată şi din considerentele prezentate;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bârnova nr. 58
din 29.08.2011 la nr. parcelă poziţia 2 al art. 1 pentru suprafaţa de teren de 300 mp
corect fiind P 1022/5/27 în loc de P 1022/1/27 şi rectificarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Bârnova nr. 77 din 27.10.2011 la rubrica număr T poziţia 2 al art. 1 pentru
suprafaţa de teren de 814 mp corect fiind T 48, P 2810/2 în loc de T 42.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în
termenul prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiarcontabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Consiliului
Judeţean Iaşi-Patrimoniu, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului
comunei Bîrnova.
Dată astăzi 12.12.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI ROPCEAN ANCA LUCIA

Nr. 12368 din 12.12.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă ordinară de lucru în
ziua de 12.12.2011.
- având în vedere: nota de fundamentare a d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul
Popa Dan Constantin, înregistrată cu nr. 11995 din 06.12.2011 privind aprobarea
amplasarii, pe domeniul public al comunei Bîrnova, dar la limita proprietăţii private şi cu
respectarea zonei de protecţie a drumului, a stâlpului, firidei si soclului de beton
necesare executării lucrărilor de branşamente electrice individuale, referat întocmit în
baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată;
- dând citire proiectului de hotărâre cu nr. 11995 din 06.12.2011 cu privire la
nota de fundamentare menţionată anterior, proiect de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Bîrnova, d-l Popa Dan Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. 5) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 12368 din 12.12.2011 ale
Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova pentru proiectul
de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 46 alin. 5) din
Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,republicată, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
-examinând prevederile legale specifice în materie: HG 525/1996, republicată
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, Ghidul GM 010/2000 aprobat cu
Ordin MLPAT nr. 176/N/2000 privind metodologia de elaborare a planului urbanistic
zonal şi conţinutul cadru,; prevederile Legii nr. 50/1991, R, cu actualizările ulterioare,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 350 din 6 iulie 2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, Legea nr. 13 din 9 ianuarie
2007 energiei electrice, actualizată, Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea
în construcţii, actualizată art. 2, 5 lit b, c, d şi e, O.G.
nr. 43 din 28 august 1997,
republicată şi actualizată, privind regimul drumurilor;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit b şi c), art 45 alin 1 şi 115
alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată
şi completată şi din considerentele prezentate;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă amplasarea, pe domeniul public al comunei Bîrnova, dar la limita
proprietăţii private şi cu respectarea zonei de protecţie a drumului, a stâlpului, firidei si
soclului de beton necesare executării lucrărilor de branşamente electrice individuale.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Consiliului local al comunei Bîrnova, d-lui primar al comunei Bîrnova, persoanelor cu
atribuţii financiar-contabile şi de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bîrnova şi la cunoştinţa Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija
secretarului comunei Bîrnova în termen de cel mult 3 zile de la data adoptării prezentei.
Dată astăzi 12.12.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Total consilieri locali 10
Prezenti 10
Pentru
10
Împotriva 0
Abtineri
0

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI – ROPCEAN ANCA – LUCIA

Nr. 12773 din 27.12.2011
HOTĂRÂREA NR.
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Consiliul Local al comunei Bîrnova, jud. Iaşi întrunit în şedinţă extraordinară de
lucru în ziua de 27.12.2011.
Având în vedere nota de fundamentare înregistrată cu nr. 12640 din 20.12.2011 al
d-rei inspector cu atribuţii financiar contabile în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bârnova, Hen Irina, privind suplimentarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2011, referatul d-lui primar al comunei Bîrnova, d-nul Popa Dan
Constantin, înregistrat cu nr. 12654 din 20.12.2011 privind suplimentarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, referat întocmit în baza art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi completată;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 12655 din 20.12.2011 cu privire la
aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, proiect de
hotărâre întocmit de d-nul primar al comunei Bârnova, d-nul Popa Dan Constantin, în
temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, R, modificată şi completată, avizelor favorabile înregistrate sub nr. 12656 din
27.12.2011 ale Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al comunei Bîrnova
pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art.
44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, R, modificată şi
completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al
secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei - Ropcean Anca–Lucia prin
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele bublice locale,
actualizată şi modificată prin O.U.G.63/2010 şi O.U.G. 13/2011,
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 286/2010; prevederile
ordinului comun al MAI şi MFP nr.244 /2651/2010 cu referire la determinarea gradului
de realizare a veniturilor proprii;
Având în vedere adresa D.G.F.P.J. Iaşi nr. 7849/12.12.2011 prin care se comunică
rectificarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi al cotelor
defalcate din impozitul pe venit, rezultat ca urmare a rectificării pe baza încasărilor
efectiv realizate în anul 2011, prin Decizia Directorului Executiv al D.G.F.P.J. Iaşi nr.
DGd 1575/12.12.2011, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 356/19.12.2011 prin
care se suplimentează sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală;
Având în vedere primirea sumelor reprezentând ajutoare de încăzire cu
combustibili solizi şi lichizi pentru sezonul rece 2011-2012;
Având în vedere Dispoziţia primarului comunei Bîrnova cu nr. 321 din 20.12.2011
privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;

- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit a), d) şi e) art 45 alin
1, 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 după
cum urmează:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE A BUGETULUI LOCAL
La venituri :

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Nr.
Crt.
1
2

Mii lei

Denumire indicator

Program 2011

Sume
defalcate
din
T VA
pentru 285
echilibrarea bugetelor locale (80%) –
11.02.06
Sume din cote defalcate din impozit pe 390
venit (80%) – 04.02.04
Sume din cote defalcate din impozit pe 159
venit (20%) – 04.02.04
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -1.212,86
pentru secţiunea de dezvoltare 37.02.03
Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 33
combustibili solizi şi lichizi – 42.02.34
La cheltuieli :

Influenţe
trim. IV
-6

Program
rectificat 2011
279

+7

397

+10,19

169,19

- 10,19

-1.223,05

+ 2,69

35,69

Influenţe
trim. IV
+1

Program
rectificat 2011
412,14

+ 2,69

35,69

Mii lei

Denumire indicator

Program 2011

Administraţie publică – Cheltuieli cu 411,14
bunuri şi servicii – 51.02.20
Asistenţă
socială
–
Cheltuieli
cu 33
asistenţa socială – 68.02.57
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

Nr.
Crt.
1

Nr.
Crt.
1

La venituri :

Mii lei

Denumire indicator

Program 2011

Vărsăminte
de
la
secţiunea
funcţionare - 37.02.04
La cheltuieli :

Program
rectificat 2011
1.223,05
Mii lei

Denumire indicator

Drumuri –
84.02.71

de 1.212,86

Influenţe
trim. IV
+ 10,19

Cheltuieli

Program 2011
de

capital

- 488,86

Influenţe
trim. IV
+ 10,19

Program
rectificat 2011
499,05

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa d-nul primar al
comunei Bîrnova, d-nul POPA DAN CONSTANTIN, prin compartimentele de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 27.12.2011
Preşedinte de şedinţă,
BUTNARU MARIANA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Secretar,
ANTONESEI-ROPCEAN ANCA-LUCIA

