PRIMARIA URECHENI
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea inregistrarii cu deficit sectiunea dezvoltare la incheierea exercitiului
bugetar aferent anului 2015
Avand in vedere:
- Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
aprobat prin ordin al MFP nr.4075/18.12.2015;
- Conturile de venituri si cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin contul
de excedent al sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de
dezvoltare.
- Reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta,in
cursul anului 2015 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se face
prin ordin de plata catre Trezoreria statului cu sumele din conturile de venituri ale
bugetului local-“Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”,in contul”Excedent al bugetului local”
- In situatia in care sectiunea de functionare sau dezvoltare inregistreaza deficit
consiliile locale au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului a acesteia dupa
caz.
Tinand cont de precederile art.80 si 84 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale , cu modifcariel si comletarile ulterioare si ale art.39 din Legea
contabilitatii nr.82/1991.
In baza art.36, alin (4), lit a) si ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata.
Fata de cele mai sus,
PROPUNEM
1. Aprobarea inregistrarii cu deficit a contului de executie al bugetului local
sectiunea de dezvoltare cu suma de 383029,75 lei. , rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2015 , conform prevederilor art.80 alin (2) si
art.84 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice , cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordinului 4075/18.12.2015.
Contabil sef
Vartolomei Maria

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect
HOTARAREA NR
DIN
privind aprobarea inregistrarii deficitului sectiunii dezvoltare rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2015.

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta la data de 07.01.2016;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea inregistrarii cu deficit a
contului de executie al sectiunii de dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent
anului 2015.
Tinand cont de prevederile art.80 si 84 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.39 din Legea contabilitatii nr.82/1991cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba inregistrarea deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 383029,75 lei,
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015, conform prevederilor art.80 si 84 din
Legea nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite si compartimentul financiar contabil din cadrul Pimariei comunei Urecheni.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire privind aprobarea inregistrarii deficitului sectiunii dezvoltare
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015.

Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea inregistrarii cu deficit a contului de
executie al bugetului local sectiunea de dezvoltare cu suma de 383029,75 lei rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015 , conform prevederilor art.80 alin (2) si art.84 din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului
MFP Nr 4075/18.12.2015.
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea inregistrarii cu deficit la
sectiunea dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015 pe care va rog sa
il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion privind
privind aprobarea inregistrarii cu deficit la sectiunea dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului
bugetar aferent anului 2015.
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, art.80 si 84 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.39 din Legea contabilitatii nr.82/1991 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea inregistrarii cu deficit la
sectiunea dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015.

Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 1
DIN 07.01.2016

privind aprobarea inregistrarii cu deficit a contului de executie al bugetului local- sectiunea dezvoltare
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015.

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta la data de 07.01.2016;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea inregistrarii cu deficit a
contului de executie al sectiunii de dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent
anului 2015.
Tinand cont de prevederile art.80 si 84 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.39 din Legea contabilitatii nr.82/1991cu
modificarile si completarile ulterioare precum si ale OMFP Nr 4075/18.12.2015;
In temeiul art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba inregistrarea cu deficit a contului de executie al bugetului local- sectiunea de
dezvoltare cu suma de 383029,75 lei, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite si compartimentul financiar contabil din cadrul Pimariei comunei Urecheni.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.
Presedinte sedinta,

Consilier local
Ailioaie Mihai

Contrasemneaza,

consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11voturi pentru,1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

consilieri

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
Pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna
Februarie 2016, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Februarie
2016, a Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art
35 alin 1-Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin
hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3luni,care va conduce sedintele
consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.-“, art 41 “ Sedintele consiliului local
sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui
presedinte supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa
presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Februarie 2016, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2016
al Consiliului Local Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si
functionarea Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul
alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui
de sedinta pentru luna Februarie 2016 al Consiliului Local Urecheni.

Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTARIRE Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2016.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Februarie 2016, domnul Bordianu Adrian.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Februarie 2016 domnul Calugaru Nicolae.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 2
DIN 27.01.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2016
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de
specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Februarie 2016, domnul Bordianu Adrian.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Februarie 2016 domnul Calugaru Nicolae.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Ailioaie Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2016 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avind in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat art 6 alin (7)
Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea
instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări
de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului
local.

Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2016 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare :
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a art 6 alin (7) din Legea nr 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2014 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
H O T Ă R Â R EA NR
DIN
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2016 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se propune
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2016 pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor 36 alin. (2),lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul anului
2016, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
H O T Ă R Â R EA NR 4
DIN 27.01.2016
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2016 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se propune
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2016 pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor 36 alin. (2),lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul anului
2016, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;

Presedinte sedinta,
Consilier local
Ailioaie Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa nr 1 la HCL Urecheni Nr 4/27.01.2016
PROGRAMAREA ACTIVITATILOR IN 2016 DESFASURATE
DE PERSOANELE APTE DE MUNCA BENEFICIARE ALE LEGII 416/2001
Nr. Denumirea activitatii
Crt.
1.
Deszapezirea sectoarelor de drum
inaccesibile pentru mijloacele
mecanice de deszapezire.

2.

Imprastierea de material antederapant
pe drumurile comunale si satesti

2.

Decolmatarea, profilarea si
reprofilarea santurilor de scurgere a
apei pe marginile drumurilor
judetene,comunale si satesti de pe
raza comunei
Decolmatarea albiilor piraielor
Topolita si Riiosul , precum si a
podurilor de pe cursurile acestora,
precum si curatarea de maracini si
arbusti razleti
Intretinerea stratului de balast de pe
drumurile satesti si comunale de pe
raza comunei
Taierea si asezarea lemnelor de foc ,
la Primarie , biblioteca
comunala,scolile si gradinitele de pa
raza comunei.
Curatat vegetatia ierboasa de pe
marginea santurilor in zonele
nelocuite sau in zona spatiilor
publice.
Intretinerea curtilor si a altor spatii
publice apartinind Consiliului Local
prin maturare , cosire ,greblare etc.
Intretinerea curateniei in parc,
tualetarea arbustilor si intretinerea
gazonului

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Perioada
estimata
Ianuarie
Februarie
Martie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Noiembrie
Decembrie
permanent

Cine
raspunde
Viceprimar

permanent

Viceprimar

permenent

Viceprimar

10.0510.09.2016

Viceprimar

15.05.15.10..2016

Viceprimar

permanent

Viceprimar

permanent

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar

Observatii

RAPORT
Privind bugetul de venituri si cheltuieli
pentru anul 2016

BUGETUL LOCAL

VENITURI
Repartizarea sumelor s-a facut prin Decizia nr. 42/31.12.2015 a sefului AJFP Neamt ,in
conformitate cu prevederile

Legii 273/2006 privind finantele publice locale,cu

modificarile si completarile ulterioare,adresa nr.420400/24.12.2015

Ministerului

finantelor publice in conformitate cu prevederile art.4 din Legea bugetului de stat pe
anul 2016,nr.339/2015 si Hotararea consiliului Judetean nr.2/08.01.2016,astfel;
- 1236 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant
preuniversitar de stat,
- 149 mii lei,cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d)din Legea educatiei nationale
nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,
- 37 mii lei pentru ajutor incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri
beneficiari de ajutor social;
- 273 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap sau indemnizatiile lunare.
- 677 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
-520 mii lei sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
Pe langa sumele care au fost repartizate de la nivel judetean unitatea noastra in
conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale si ale
Ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si a ministrului finantelor
publice locale nr.244/2651/2010 privind gradul de colectare a veniturilor proprii care
arata ca,daca in ultimii doi ani gradul de colectare a veniturilor proprii este mai mic de
97% pe fiecare an,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul

curent la nivelul realizarilor din anul precedent,si-a propus a realiza pentru acest an un
volum de 628,00 mii lei venituri proprii,rezultand un buget total la partea de venituri de
3723 mii lei
Tot in totalul veniturilor s-a mai cuprins si suma de 5 mii lei subventii pentru plata
ajutoarelor pentru caldura.

CHELTUIELI
Sumele prevazute la capitolele de cheltuieli sunt necesare asigurarii drepturilor
salariale,functionalitatii,lucrarilor de intretinere si reparatii,precum si lucrarilor de
investitii.
La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a tinut cont de prevederile legii 293/2015
privind aprobarea OUG nr.35/2015 pentru madificarea si completarea OUG nr.83/2014
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,precum si alte
masuri in domeniul cheltuielilor publice si OUG nr.70/2014privind salarizarea personalului
din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in 2015.
Cheltuielile materiale s-au stabilit astfel incat sa fie asigurata cu prioritate plata
utilitatilor,urmate de cheltuieli de intretinere,reparatii,contracte in derulare pentru
achzitionarea de bunuri si servicii,precum si alte cheltuieli considerate prioritare sustinute
ca prioritate cu argument de ordin practic.
In anul 2016 vor fi finantate cu prioritate acele lucrari de investitii noi si in continuare.
Totalul cheltuielilor cuprinse in proiectul de buget este de 4217 mii lei din care 494
mii lei se acopera din excedentul anului 2015.
Referitor la alocarea sumelor pe capitol,subcapitole,articole si alienate se prezinta
urmatoarea propunere de alocare a sumelor prognozate ca venituri in acest an.
La capitolul 51.02”Autoritati publice” s-a fundamentat un necesar de 836 mii lei ,din
care:
- 636,00 mii lei pentru cheltuieli de personal,stabilite in functie de drepturile salariale
reglementate prin actele normative in vigoare.

- 200 mii lei pentru cheltuieli material,reprezentand c/val.utilitati,reparatii,contracte de
service incheiate cu diversi furnizori,cheltuieli de perfectionare
personal,deplasari,obiecte de inventor si alte cheltuieli materiale.
La capitolul 54.02”Alte servicii publice generale”s-a fundamentat un necesar de 140
mii lei,din care:
-

80 mii lei fond de rezerva bugetara

Avand in vedere prevederile art.15 alin 1 si 2 si ale art.36 alin.1 si 2 din Legea
nr.273/2006,actualizata privind finantele publice locale,in bugetele locale se inscrie
fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local,judetean dupa caz ,in cota de
pana la 5% din totalul cheltuielilor.Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor
principali de credite,pe baza de hotarari ale consiliilor locale,pentru finantarea unor
cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar,pentru
inlaturarea efectelor unor calamitati naturale.Fondul de rezerva bugetara poate fi
majorat in cursul anului cu aprobarea consiliului local din disponibilitatile de credite
bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului.
-

60 mii lei cheltuieli ocazionate cu desfasurarea alegerilor locale.

Transferuri cu caracter general (personae institutionalizate) CAPITOL5602
Avand in vedere prevederile art.118,din legea nr.272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului coraborate cu art.94,din Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,finantarea acetor activitati si
din bugetul local in cota de 25% ,cu o valoare estimata de 50 mii lei.
La capitolul 61.02 :Ordinea publica si siguranta nationala “

s-a fundamentat un

necesar de 127,00 mii lei,din care
-75 mii Lei la subcap.61.02.03.04 “Politia locala”reprezentand cheltuielile cu salariile si
cheltuielile materiale necesare functionarii acestui serviciu.
-52 mii lei la subcap.61.02.05 “Protectia civila”reprezentand cheltuielile cu salariile si
cheltuielile materiale.
La capitolul 65.02 “Invatamant” s-a fundamentat un necesar de 1435 mii lei,din care;

-1256 mii lei cheltuieli cu salariile personalului angajat in scoli, precum si 20 mii lei
asigurate din veniturile proprii pentru decontarea cheltuielilor cu naveta personalului
didactic.
-149 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.
- 10 mii lei pentru plata burselor scolare sociale.
- 20 mii lei pentru obiectiv de investitii Instalatie electrica scoala nr.1 Urecheni
La capitolul 66.02 sanatate sa fundamentat un necesar de 65 mii lei reprezentand reparatie
cladire dispensar medical si gard
L-a capitolul 67.02” Cultura,recreere si religie” s-a fundamentat un necesar 78 mii lei
,din care;
- 22 mii lei reprezentand salariul bibliotecarului si contributiile aferente;
- 51 mii lei bunuri si servicii pentru intretinerea bibliotecii,caminului cultural,parcul
si terenul de sport
- 5 mii lei pentru Asociatia sportiva Zorile Urecheni,

L-a capitolul 68.02 “Asistenta sociala s-a fundamentat un necesar de 414 mii lei
,din care;
-175 mii lei reprezentand salariile insititorilor persoanelor cu handicap grav si
cotributiile aferente pentru 2016;
-197 mii lei ,indemnizatiile lunare pentru persoanele cu handicap;
-42 mii lei ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne .

La capitolul bugetar 70.02 “Servicii si dezvoltare publica” s-a fundamentat un
necesar ede 352 mii lei,din care;
-

22 mii lei cheltuieli salariale

-

130,00 mii lei cheltuieli cu intretinere si consum iluminat public stradal.

-

200 mii lei cheltuieli de capital ,din care 40 mii lei achizitia si instalarea camera
supraveghere stradal,130 mii lei avize,proiectare si lucrari de exdindere retea

alimentare cu apa pentru strazile catuna,valeni si teilor si 30 mii lei pentru achizitia
unei pompe la reteaua de alimentare cu apa.
La capitolul bugetar 74.02”Protectia mediului” sa fundamentat un necesar de 260
mii lei,din care;
-

60 mii lei cheltuieli colectare si transport gunoi menajer

-

200 mii lei cheltuieli de capital pentru obiectivul de investitii “Infiintare
infrastructura de apa uzata si statie epurare in satele Urecheni si Ingaresti.

L-a capitolul 84.02 “Drumuri” s-a fundamentat un necesart de 460 mii lei,din care ;
- 150,00 mii lei pentru achizitie carburanti,intretinere si reparatii utilaje si
intretinere drumuri comunale si satesti.
-310 mii lei cheltuieli de capital, din care 100,00 mii lei cheltuieli cu avize,studii
,proiectare si lucrari pentru “Poduri peste paraul Raiosu punctele Rapidu si furnica,32
mii lei asistenta tehnica Modernizare DS str.Biserica Veche si 178 mii lei proiectare
,studii,avize ,asistenta tehnica Modernizare drumuri satesti si comunale.

Fata de cele precizate mai sus va rog sa fiti de acord cu Proiectul de Hotarare initiat de
ordonatorul de credite.

Contabil,
Vartolomei Maria

EXPUNERE DE MOTIVE
privind adoptarea bugetului local al U.A.T.
Urecheni pentru anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli al Unitătii Administrativ-Teritoriale Urecheni pentru anul
2016 s-a elaborat având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările ulterioare si a Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 .
Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole,
subcapitole, titluri, după caz.
Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi
cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate
şi prefinanţări.
Repartizarea sumelor s-a facut
conformitate cu prevederile

prin Decizia nr. 42/31.12.2015 a sefului AJFP Neamt ,in

Legii 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si

completarile ulterioare,adresa nr.420400/24.12.2015

Ministerului

finantelor publice in

conformitate cu prevederile art.4 din Legea bugetului de stat pe anul 2016,nr.339/2015 si
Hotararea consiliului Judetean nr.2/08.01.2016,astfel;
- 1236 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant
preuniversitar de stat,
- 149 mii lei,cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d)din Legea educatiei nationale nr.1/2011
cu modificarile si completarile ulterioare,
- 37

mii lei pentru ajutor

incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri

beneficiari de ajutor social;
- 273 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap sau
indemnizatiile lunare.
- 677 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

-520 mii lei sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
Pe langa sumele care au fost repartizate de la nivel judetean unitatea noastra in conformitate cu
prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale si ale Ordinului comun al ministrului
administratiei si internelor si a ministrului finantelor publice locale nr.244/2651/2010 privind
gradul de colectare a veniturilor proprii care arata ca,daca in ultimii doi ani gradul de colectare
a veniturilor proprii este mai mic de 97% pe fiecare an,ordonatorii de credite
fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent la nivelul realizarilor din anul
precedent,si-a propus a realiza pentru acest an un volum de 628,00 mii lei venituri
proprii,rezultand un buget total la partea de venituri de 3723 mii lei. Tot in totalul veniturilor sa mai cuprins si suma de 5 mii lei subventii pentru plata ajutoarelor pentru caldura.
Avand in vedere referatul intocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate privind propunerea de initiere a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea
bugetului local consolidate al comunei Urecheni pentru anul 2016 va supun spre dezbatere si
aprobare Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local consolidate al comunei
Urecheni pe anul 2016 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.
Primar,
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect

H O T Ă R Â R E A Nr
Din 27.01.2016
privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2016

- Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de
27.01.2016;
- Având in vedere raportul financiar contabil nr 921/22.01.2016, prin care se propune
aprobarea bugetului local pe anul 2016;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul
Tanaselea Ion;
- Având in vedere prevederile art.5 din Legea 339/2015, lege privind bugetul de stat
pentru anul 2016;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.46 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
- Art1. Aprobă bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale pentru
anul 2016 pe cele doua sectiuni : functionare si dezvoltare conform anexelor nr 1 si 2, care
la partea de venituri cuprinde 3723 mii lei si la partea de cheltuieli 4217 mii lei din care
494 mii lei excedent 2015.

Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

-

Program 2016

Total an/mii lei RON

descentralizate la nivelul comunelor TOTAL 11.02.02- din care
1695

1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din care:

-

1385

salarii, sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani

1236

, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora
-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea

149

educatiei nationale nr 1.2011

3.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare
273
4.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea

37

416
Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale(11.02.06)

677

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale
(11.02.05)

-

Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.04)

520

Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2016, conform anexei 3 la prezenta
hotarare.
Art. 3. Se aproba numarul de personal , permanent si temporar precum si fondul salariilor
de baza, conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art .4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
URECHENI si institutiile subordonate consiliului local.
Art .5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.
Initiator,
Primar Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

H O T Ă R Â R E A Nr 5
Din 27.01.2016
privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2016

- Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de
27.01.2016;
- Având in vedere raportul financiar contabil nr 921/22.01.2016, prin care se propune
aprobarea bugetului local pe anul 2016;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul
Tanaselea Ion;
- Având in vedere prevederile art.5 din Legea 339/2015, lege privind bugetul de stat
pentru anul 2016;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.46 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
- Art1. Aprobă bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale pentru
anul 2016 pe cele doua sectiuni : functionare si dezvoltare conform anexelor nr 1 si 2, care
la partea de venituri cuprinde 3723 mii lei si la partea de cheltuieli 4217 mii lei din care
494 mii lei excedent 2015.
Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

-

Program 2016

Total an/mii lei RON

descentralizate la nivelul comunelor TOTAL 11.02.02- din care
1695

1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din care:

-

salarii, sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani

1385

1236

, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora
-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea

149

educatiei nationale nr 1.2011

3.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare
273
4.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea

37

416
Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale(11.02.06)

677

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale
(11.02.05)
Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.04)

520

Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2016, conform anexei 3 la prezenta
hotarare.
Art. 3. Se aproba numarul de personal , permanent si temporar precum si fondul salariilor
de baza, conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art .4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
URECHENI si institutiile subordonate consiliului local.
Art .5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.
Presedinte sedinta,
Contrasemneaza,
Consilier local
consilier juridic
Ailioaie Mihai
Axinte Ovidiu
Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 5/27.01.2016

VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI
VENITURI
Program
2016

03.02
04.02
07.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
11.02
42.02

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe
profit
Impozite si taxe pe proprietate
Taxe de utilizarea bunurilor sau
desfãsurarea de activitãti
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri
permise
Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri
TOTAL VENITURI PROPRII
Sume defalcate din TVA
Subventii de la bugetul de stat

47
135
1346
2372
5

TOTAL VENITURI
EXCEDENT 2013
TOTAL VENITURI

3723
494
4217

Program de
rectificare
HCL /

10
718
230
112
42
37
15
-

CHELTUIELI
Mii lei
51.02
54.02
56.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

Autoritãti publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publicã si sigurantã nationalã
Invãtãmânt
Sanatate
Culturã, recreere si religie
Asigurãri si asistentã socialã
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
TOTAL
Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 5/27.01.2016

836
140
50
127
1435
65
78
414
352
260
460
4217

Influiente
+/-

VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI PE SECTIUNI

SECTIUNEA DEZVOLTARE VENITURI
Mii lei
Program
2016
37.02

TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTEL DECAT
SUBVENTIILE
EXCEDENT
TOTAL VENITURI

SECTIUNEA DEZVOLTARE 51.02
65.02
67.02
61.02
70.02
74.02
84.02

Program de
rectificare
HCL /

Influiente
+/-

236
494
730

CHELTUIELI

Autoritãti publice si actiuni externe
Invãtãmânt
Culturã, recreere si religie
Ordinea publica si siguranta nationala
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri

20
200
200
310

TOTAL

730

SECTIUNEA FUNCTIONARE - VENITURI
Program
2015
03.02
04.02
07.02
11.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02
43.02

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe de utiliz bunurilor sau desf de activitãti
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri permise
Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri
Transf volunt, altele decat subv
Subventiuu de la bug de stat
Subventii de la administratia centrala
TOTAL VENITURI

10
718
230
2372
112
42
37
15
47
135
-236
5
3487

Program de
rectificare
HCL

Influiente
+/-

SECTIUNEA FUNCTIONARE - CHELTUIELI
51.02
54.02
56.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02
85.01

Autoritãti publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publicã si sigurantã nationalã
Invãtãmânt
Sanatate
Culturã, recreere si religie
Asigurãri si asistentã socialã
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
Plati efectuate in anii prec si rec in anul curent
TOTAL

Mii lei
836
140
50
127
1415
65
78
414
152
60
150
3487

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI

ANEXA 4 LA HCL.NR.5

SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL
permanenti , temporari si fondul salariilor de baza pentru anul 2016,
pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciilor publice de specialitate .

Cod capitol

Denumire
capitol

Nr.salariati
aprobati

Din care
permanenti

Nr.salariati
existenti

51.02

Autoritati
executive
Ordine publica
si siguranta
nationala
Invatamant

21

21

15

Fond salarii
de baza an
2016
Mii lei
636

5

5

4

100

39

39

39

1236

Cultura,recreere
si religie
Asistenta
sociala
Servicii si
dezvoltare
publica
TOTAL

1

1

1

22

9

9

9

175

3

3

1

22

78

78

69

2191

61.02

65.02
67.02
68.02
70.02

PRIMARIA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarae utilizarii in anul 2016 a execedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015

Execedentul anual al bugetului local, rezultat dupa incheierea exercitiului bugetar se
Poate utiliza :
-ca sursa de finantare a cheltuililor sectiunii de dezvoltatre,
-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa proveite din decalajele intre veniturile si
cheltuielilesectiunilor de functionare si dezvoltare in anul current,
-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz , la sfarsitul excedentului bugetar.
La finele anului 2015 ,excedentul rezultat al executiei bugetare a fost de 493809 lei.
Acest fond poate fi utilizat temporar pentru acoperirea golurilor de casa provenit
din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirera
definitiva a eventualului deficit bugetar sau finantarea unor investitii din competenta
autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale
in interesul colectivitatii.
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
, cu modifcariel si comletarile ulterioare.
In baza art.36, alin (4), lit a) si ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata.
Fata de cele mai sus,
PROPUNEM
1.Aprobarea utilizarii in anul 2016 a execedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015 in suma de 493809 lei , conform
prevederilor art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii
obiectivelor de investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:
La cap 84.02 DRUMURI suma de 31328 lei pentru obiectivul de investitii
“MODERNIZARE DS str.BISERICA VECHE com. URECHENI si suma de 178672 lei
pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DS si DC COMUNA URECHENI .
La cap.74.02 PROTECTIA MEDIULUI suma de 200000 lei pentru obiectivul de
investitii
La cap.70.02 SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA
suma de 83806 lei pentru
obiectivul de investitii Infiintare infrastructura de apa uzata si statie epurare in satele
Urecheni si Ingaresti ALIMENTARE CU APA strazile CATUNA,VALENI si TEILOR.
Contabil sef
Vartolomei Maria

EXPUNERE DE MOTIVE

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Analizând raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni şi având
în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea privind finanţele publice
locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare va supun spre
analiza si dezbatere Proiectul de hotarire privind utilizarea in anul 2016 a
excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar aferent anului 2015 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect

HOTARAREA Nr
Din 27.01.2016
privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2016;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea
utilizarii in anul 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2015;
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul
comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba utilizarea in anul 2016 a execedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015 in suma de 493.809,00 lei , conform
prevederilor art.58

alin

(1) lit. a din

Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii

obiectivelor de investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:

La cap 84.02 DRUMURI

suma de 210.000,00 lei din care 31.328,00 lei pentru

obiectivul de investitii “MODERNIZARE DS STR.BISERICA VECHE

COM.

URECHENI si suma de 178.672,00 lei pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE
DS si DC COMUNA URECHENI .

La cap.74.02 PROTECTIA MEDIULUI suma de 200.000,00 lei pentru obiectivul de
investitii INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE APA UZATA SI STATIE EPURARE
IN SATELE URECHENI SI INGARESTI.

La cap.70.02 SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA suma de 83.806,00 lei pentru
obiectivul de investitii

ALIMENTARE CU APA strazile CATUNA,VALENI si

TEILOR.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza

ordontorul principal de credite din cadrul Pimariei Urecheni.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTARAREA Nr 6
Din 27.01.2016
privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2016;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea
utilizarii in anul 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2015;
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul
comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba utilizarea in anul 2016 a execedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015 in suma de 493.809,00 lei , conform
prevederilor art.58

alin

(1) lit. a din

Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii

obiectivelor de investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:

La cap 84.02 DRUMURI suma de 210.000,00 lei din care 31.328,00 lei pentru
obiectivul de investitii “MODERNIZARE DS STR.BISERICA VECHE COM.
URECHENI si suma de

178.672,00 lei pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DS si DC COMUNA
URECHENI .

La cap.74.02 PROTECTIA MEDIULUI suma de 200.000,00 lei pentru obiectivul de
investitii INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE APA UZATA SI STATIE EPURARE
IN SATELE URECHENI SI INGARESTI.

La cap.70.02 SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA suma de 83.806,00 lei pentru
obiectivul de investitii ALIMENTARE CU APA strazile CATUNA,VALENI si
TEILOR.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordontorul principal de credite din cadrul Pimariei Urecheni.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Ailioaie Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Expunere de motive la proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI
SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI COMUNA URECHENI,
JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere starea actuala de degradare a drumurilor comunale si satesti din comuna
Urecheni impunandu se lucrari de modernizare;
Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare “ a
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI
SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL
NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local din bugetul local pe care va rog sa
il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si
a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile
ulterioare, a Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a OUG. 28/2013, a Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI
INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul
local .
Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect

HOTĂRÂREA NR
27.01.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI
SI INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii
cofinantarii acestuia din bugetul local
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
privind importanta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii„MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia
din bugetul local ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Urecheni,
Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată ;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI
INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii
acestuia din bugetul local conform SF. faza D.A.L.I si a Devizului general actualizat TVA
20% intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
LUNGIMEA TRASEULUI: 6,855 km

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 6.912.030,00 MII LEI cu TVA
DURATA DE REALIZARE: 60 LUNI
Art.2
Se aproba cofinantarea de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 196,682,00 MII LEI.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA NR 7
27.01.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI
SI INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii
cofinantarii acestuia din bugetul local
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
privind importanta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii„MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia
din bugetul local ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Urecheni,
Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 republicat pentru aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013;
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată ;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI
INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii
acestuia din bugetul local conform SF. faza D.A.L.I si a Devizului general actualizat TVA
20% intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
LUNGIMEA TRASEULUI: 6,855 km

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 6.912.030,00 MII LEI cu TVA
DURATA DE REALIZARE: 60 LUNI
Art.2
Se aproba cofinantarea de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 196,682,00 MII LEI.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Ailioaie Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

consilieri

Referat specialitate
Subsemnatul Pascu Fanica Ovidiu sef S.V.S.U Urecheni, avind in vedere prevederile
Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004
privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006 şi ale OUG
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15 /2005, si necesitatea intocmirii si aprobarii anuale a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Urecheni ” va rog respectuos sa
inaintati acest plan spre aprobare Consiliului local Urecheni.

Sef S.V.S.U. Urecheni
Pascu Fanica Ovidiu.

Romania
Judetul Neamt
Consiliul local Urecheni

Expunere de motive
La proiectul de hotarire privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2016”.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere referatul de specialitate al Serviciului pentru Situatii de
Urgenta si prevederile art.4 alin.1, ale art.13 lit.a şi art.14 lit a din Legea
nr.307/2006

privind

apărarea

împotriva

incendiilor,

dispoziţiile

Legii

nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
De asemenea avind in vedere necesitatea reactualizarii si aprobarii anuale a
Planului de acoperire a riscurilor teritoriale;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea
„Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2016”pe care va rog sa-l votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privitor
la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2016”. am
constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in
termeni legali, sunt

respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si
completarile ulterioare şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr 89/2014 Prin urmare
avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2016”.

Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTĂRÂREA NR
DIN
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2016.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2016;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2016”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA NR 11
DIN 27.01.2016
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2016.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2016;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2016”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,
Contrasemneaza,
Consilier local
consilier juridic
Ailioaie Mihai
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Expunere de motive la proiectul de hotarire privind actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT
URECHENI STRADA BISERICA VECHE COMUNA URECHENI, JUDETUL
NEAMT”

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In conformitate cu:
-Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr 28/2013 pentru aprobarea Planului National de
Dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
OUG. 28/2013;
-prevederile art 291 alin (1) lit (a) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT
URECHENI, STRADA BISERICA VECHE, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” pe
care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE
DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA VECHE, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”
am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile
ulterioare, a Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a OUG. 28/2013, a Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată precum
si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA
VECHE, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” .
Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTĂRÂREA NR
27.01.2016
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
„MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA
VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion precum si Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale Si
Administratiei Publice Nr 1584/11.01.2016;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Urecheni,
Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (a) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba valoarea totala actualizata a investitiei „MODERNIZARE DRUM SATESC
DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL
NEAMT” care este de 2.660.910,00 lei conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba centralizatorul privind realizari cumulate pana la 01.01.2016 si rest de executat
la obiectivul de investitie „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA

BISERICA VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”conform anexei nr 2 la
prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba Devizul general actualizat pentru lucrarile ramase de executat la obiectivul de
investitie investitie „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA
BISERICA VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”conform anexei nr 3 la
prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba cofinantarea de la bugetul local in suma de 31.328,00 lei a lucrarilor ramase de
executat conform devizului general actualizat la obectivul de investitie „MODERNIZARE
DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA VECHE , COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”
Art. 5.

Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei

hotarari.
Art. 6 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA NR 12
27.01.2016
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
„MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA
VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion precum si Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale Si
Administratiei Publice Nr 1584/11.01.2016;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Urecheni,
Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (a) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba valoarea totala actualizata a investitiei „MODERNIZARE DRUM SATESC
DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL
NEAMT” care este de 2.660.910,00 lei conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba centralizatorul privind realizari cumulate pana la 01.01.2016 si rest de executat
la obiectivul de investitie „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA

BISERICA VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”conform anexei nr 2 la
prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba Devizul general actualizat pentru lucrarile ramase de executat la obiectivul de
investitie investitie „MODERNIZARE DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA
BISERICA VECHE , COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”conform anexei nr 3 la
prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba cofinantarea de la bugetul local in suma de 31.328,00 lei a lucrarilor ramase de
executat conform devizului general actualizat la obectivul de investitie „MODERNIZARE
DRUM SATESC DIN SAT URECHENI STRADA BISERICA VECHE , COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”
Art. 5.

Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei

hotarari.
Art. 6 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Ailioaie Mihai

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

consilieri

