ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 2016, domnul Calugaru Nicolae.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Martie 2016 domnul Livada Fanica.
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 14
DIN 26.02.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 2016, domnul Calugaru Nicolae.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Martie 2016 domnul Livada Fanica.
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
Bordianu Adrian

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.
cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, judeţul
Neamț

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avand in vedere prevederile:
- Raportul comisiei de inventariere, constituită la nivelul Primăriei Urecheni
- Legii nr 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

1

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive a domnului Primar Tanaselea Ion privitor la proiectul de hotarire pentru
aprobarea aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, judeţul Neamț 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 Legii contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea aprobarea rezultatelor
inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, judeţul Neamț.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte
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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
cu privire la: aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni,
judeţul Neamț pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2016 ;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului comunei şi proiectul de hotărâre prin care
se propune aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni;
Avand în vedere :
Raportul comisiei de inventariere, constituită la nivelul Primăriei Urecheni
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de consilierul juridic din
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni;
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R ÂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă rezultatele inventarierii pentru anul 2015 a patrimoniului comunei
Urecheni, județul Neamț, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si compartimentului
financiar contabil în vederea aducerii la îndeplinire .
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri, în
termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul Consiliului local
Urecheni.

Inițiator,
Primar
Tanaselea Ion
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R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA NR. 20
DIN 26.02.2016
cu privire la: aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni,
judeţul Neamț ;
Consiliul local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2016;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului localităţii şi proiectul de hotărâre prin care
se propune aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni;
Avand în vedere :
Raportul comisiei de inventariere, constituită la nivelul Primăriei Urecheni
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de consilierul juridic din
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni;
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R ÂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, județul Neamț conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor acesteia, respectiv Instituţiei Prefectului Judeţul Neamț.
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri, în termen de 5
zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul Consiliului local Urecheni.
Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Bordianu Adrian

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.
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ANEXA Nr 1 LA H.C.L. NR. 20/26.02.2016

1.VALOAREA DE INVENTAR A BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI
URECHENI ESTE PREZENTATĂ ASTFEL :
Nr.crt.
1
2
3
4
5

DENUMIRE
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
TERENURI
CONSTRUCŢII
DRUMURI
PODURI
TOTAL

Sold la 31.12.2015
145.698 lei
671.204 lei
8.368.514 lei
472.543 lei
813.143 lei
10.471.102 lei

2. VALOAREA DE INVENTAR A BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI
URECHENI ESTE PREZENTATA ASTFEL:

5

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7

DENUMIRE
Sold la 31.12.2015
ALTE ACTIVE FIXE
TERENURI
51.819 lei
MIJLOACE DE TRANSPORT
340.048,25 lei
INSTALAŢII TEHNICE
262.728,16 lei
MOBILIER,BIROTICĂ,APARATURĂ,ECHIPAMENTE 174.550,37 lei
ACTIVE FIXE CORPORALE ŞI NECORPORALE ÎN 2.342.541,9 lei
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE
265.548,64 lei
INVENTAR

8
9

MATERIALE CONSUMABILE
105.795,07 lei
ALTE VALORI-BONURI VALORICE CARBURANŢI + 3.620 lei
TIMBRE
TOTAL

3.546.651,39 lei

La data de 31.12.2015 valoarea totală a patrimoniului Comunei Urecheni înregistrat în evidenţele
contabile este de 14.017.753,39 lei.

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

HOTĂRÂREA Nr 21
Din 26.02.2016
privind aprobarea Procedurii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere
la plata impozitelor şi taxelor locale
Consiliul Local al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 12 din O.U.G. 44/2015;
Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei şi Raportul de specialiate al
Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 – republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Procedura de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata
impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al comunei Urecheni, judetul Neamt conform Anexei la
prezenta hotărâre parte integrantă a acesteia.
Art. 2. Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Urecheni va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

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 la H.C.L. nr.21/26.02.2016

Procedură
privind anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi
taxelor locale conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015

Art. 1
Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de
plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile de plată principale (inclusiv cele provenite din amenzi contravenţionale) restante
la 30 septembrie 2015, inclusiv, precum şi cota de 26,70 % din majorările de întârziere aferente
acestora, datorate bugetului local, se achită prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de
31 martie 2016, inclusiv;
b) sunt achitate prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale (inclusiv
cele provenite din amenzi contravenţionale) datorate bugetului local cu termene de plată cuprinse
între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, precum şi cota de 26,70 % din
majorările de întârziere aferente acestora, până la data depunerii cererii de anulare majorărilor de
întârziere;
c) contribuabilul are depuse toate declaraţiile, până la data depunerii cererii de anulare. Această
condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus
declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
d) contribuabilul depune cererea de anulare a cotei de 73,30 % din majorările de întârziere până la
data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Art. 2
(1) Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, aferente diferenţelor de obligaţii de plată stabilite prin
declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de
30 septembrie 2015, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b)toate obligaţiile de plată principale precum şi cota de 26,70 % din majorările de întârziere aferente
acestora, datorate bugetului local, individualizate în declaraţia rectificativă se achită prin orice modalitate
prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;
c)sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d).
Art. 3
Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată
până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a)majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015,
inclusiv;
b)este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d).

Art. 4
(1)Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea cotei de 73,30 % din majorările de
întârziere potrivit prezentei hotărâri, pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până cel
mai târziu la data depunerii cererii.
(2)Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), procedura de executare silită nu
începe sau se suspendă.
(3)Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii.
Art. 5
(1)Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016,
inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 4 şi au înfiinţate popriri la data intrării
în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot
efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri şi data de 30 iunie 2016, inclusiv.
Art. 6
(1)Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a)obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015,
inclusiv;
b)diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate
până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată
prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
c)alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţă în
vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(2)Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
a)obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de
30 septembrie 2015, inclusiv;
b)obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la
data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(3)Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se
află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie
2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării
actului administrativ fiscal.
Art. 7
(1) Cererea contribuabilului de anulare a cotei de 73,30 % din majorările de întârziere, se depune la
Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau se transmite prin
poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează în termen de 45 de zile de la data înregistrării
cererii.
(2) Cererea va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: numele şi prenumele, numele reprezentantului
legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul numeric personal,
cod de înregistrare fiscală, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
b) suma totala pentru care se solicită anularea cotei de 73,30 % din majorările de întârziere, defalcată pe
tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local;
c) data şi semnatura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / imputernicitului ;
(3) La cerere se anexează urmatoarele documente:
a) copie act de identitate solicitant, reprezentant legal/reprezentant fiscal, după caz;

b) documentul din care rezultă sumele pentru care se solicită anularea cotei de 73,30 % din majorările de
întârziere (certificat atestare fiscală, somaţie sau titlu executoriu emise de Compartimentului financiar
contabil conform prevederilor legale );
Art. 8
Cererea de anulare se depune după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 – 3 (dar nu mai târziu de
30.06.2015) şi se soluţionează prin Decizie de anulare a cotei de 73,30% din majorările de întârziere
(Anexa nr. 1 la prezenta procedură) sau, după caz, Decizie de respingere a cererii de anulare (Anexa nr. 2
la prezenta procedură), emise în baza Referatului întocmit de Compartimentul financiar contabil (Anexa
nr.3 la prezenta procedură).
Art. 9
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice
contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării majorărilor de întârziere.

ANEXA 1
la Procedură

PRIMĂRIA URECHENI
COMPARTIMENTUL FINANCIARCONTANIL
Nr.

din

DECIZIE
de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele

Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele

Adresa
Codul de identificare fiscală / CNP

Adresa
Codul de identificare fiscală / CNP

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Urecheni nr.
, privind anularea
cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
şi având în vedere
cererea dumneavoastră nr
din data de
, înregistrată la noi sub nr
din
data de
,
se emite următoarea decizie:
Se aprobă anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale,
în sumă totală de
, reprezentând :
Nr.
crt.
0
1
2
…

Sume datorate
Denumirea obligaţiei fiscale

Total majorări de întârziere

Cota 73,3% din majorări de întârziere

1

2

3

Total general

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în
termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,
Tanaselea Ion

Contabil venituri,
Tanaselea Coca

ANEXA 2
la Procedură

PRIMĂRIA URECHENI
COMPARTIMENTUL FINANCIARCONTANIL
Nr.

din

DECIZIE
de respingere a cererii
de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele

Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele

Adresa
Codul de identificare fiscală / CNP

Adresa
Codul de identificare fiscală / CNP

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Urecheni nr.
, privind anularea
cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
şi având în vedere
cererea dumneavoastră nr
din data de
, înregistrată la noi sub nr
din
data de
,
se emite următoarea decizie:
Se respinge cererea de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi
taxelor locale
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plată :
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în
termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,
Tanaselea Ion

Contabil venituri,
Tanaselea Coca

ANEXA 3
la Procedură
PRIMĂRIA URECHENI
Compartiment financiar contabil
Nr.

din

Aprob
Primar,
Tanaselea Ion
REFERAT
Subsemnatul(a)
, având funcţia de
în cadrul Compartimentului financiar contabil ca urmare a cererii nr
din data
de
,depusă de contribuabilul
cod
de identificare fiscală / CNP
, înregistrată la Primăria comunei Urecheni sub
nr
din data de
, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute
, privind anularea cotei de 73,3% din
Hotărârea Consiliului Local Urecheni nr.
majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale şi am constatat următoarele:
Secţiunea A: Condiţii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor
şi taxelor locale
Modul de respectare a
condiţiilor
DA
NU

Condiţii de acordare

a) are achitate toate obligaţiile de plată principale restante la 30.09.2015,
inclusiv, precum şi cota de 26,70 % din majorărilen aferente
b) are achitate toate obligaţiile de plată principale cu termene de plată
cuprinse între data de 01.10.2015 şi 31.03.2016, inclusiv, precum şi cota de
26,70 % din majorărilen aferente
c) are depuse toate declaraţiile fiscale referitoare la obligaţiile de plată
către bugetul local
d) cererea este depusă până la data de 30.06.2015
Secţiunea B: Alte menţiuni
…………………………………………………………………………………………………..
Secţiunea C: Concluzii
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la Secţiunea A lit. ….. ;
d) Se propune anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
datorate bugetului local, în sumă totală de
, reprezentând :
Nr.
crt.
0
1
2
…

Sume datorate
Denumirea obligaţiei fiscale

Total majorări de întârziere

Cota 73,3% din majorări de întârziere

1

2

3

Total general

Întocmit,
Contabil venituri
Tanaselea Coca

Primaria U r e c h e n i
Compartiment financiar contabil
Nr.
Din

APROB,
PRIMAR
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare
privind
aprobarea Procedurii de anularea cotei de 73.3% din majorarile de intarziere la plata
impozitelor si taxelor locale
In baza prevederilor art.1 si art.12 din O.U.G. nr.44 din 14 octombrie
2015 prin care:- cota de 73,30% din majorarile de intarziere , datorate ca urmare a
neachitarii la termen a obligatiilor de plata principale datorate bugetului local ,
restante la 30 septembrie 2015, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ
conditiile:
a) Toate obligatiile de plata principale (inclusiv cele provenite din amenzi)
restante la 30 septembrie 2015 , inclusiv , precum si cota de 26,70% din
majorarile de intarziere aferente acestora , datorata bugetului local , se
achita prin orice modalitate de plata prevazuta de lege pana la data de 31
martie 2016 inclusiv.
b) Sunt achitate prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de
plata principale (inclusiv cele provenite din amenzi) datorate bugetului
local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31
martie 2016, inclusiv , precum si cota de 26,70% din majorarile de
intarziere aferente acestora , pana la date depunerii cererii de anulare a
majorarilor de intarziere
c) Contribuabilul are depuse toate declaratiile , pana la data depunerii cererii
de anulare.
d) Contribuabilul depune cererea de anulare a cotei de 73,30% din majorarile
de intarziere pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea
decaderii.
-cererea de anulare se solutioneaza prin Decizie de anulare a cotei de 73,30 din
majorarile de intarziere sau dupa caz ,Decizie de respingere a cererii de anulare.
emise in baza referatului intocmit de Compartimentul financiar contabil;
- ART.12 …prin Hotarare consiliu local aproba Procedura de acordare a anularii
cotei de 73,3% din majorarile de intarziere
-va supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea
Procedurii de anulare a cotei de 73, 3% din majorarile de intarziere la plata
impozitelor si taxelor locale.

INTOCMIT
Tanaselea Coca

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotarare privindaprobarea Procedurii de anularea cotei de 73.3% din
majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale
Avand in vedere prevederile art.1 din O.U.G. nr.44 din 14 octombrie
2015 prin care:
- cota de 73,30% din majorarile de intarziere , datorate ca urmare a neachitarii la
termen a obligatiilor de plata principale datorate bugetului local , restante la 30
septembrie 2015, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:
a) Toate obligatiile de plata principale (inclusiv cele provenite din amenzi)
restante la 30 septembrie 2015 , inclusiv , precum si cota de 26,70% din
majorarile de intarziere aferente acestora , datorata bugetului local , se
achita prin orice modalitate de plata prevazuta de lege pana la data de 31
martie 2016 inclusiv.
b) Sunt achitate prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de
plata principale (inclusiv cele provenite din amenzi) datorate bugetului
local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31
martie 2016, inclusiv , precum si cota de 26,70% din majorarile de
intarziere aferente acestora , pana la date depunerii cererii de anulare a
majorarilor de intarziere
c) Contribuabilul are depuse toate declaratiile , pana la data depunerii cererii
de anulare.
d) Contribuabilul depune cererea de anulare a cotei de 73,30% din majorarile
de intarziere pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea
decaderii.
-cererea de anulare se solutioneaza prin Decizie de anulare a cotei de 73,30 din
majorarile de intarziere sau dupa caz ,Decizie de respingere a cererii de anulare.
emise in baza referatului intocmit de Compartimentul financiar contabil
-va supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea
Procedurii de anulare a cotei de 73, 3% din majorarile de intarziere la plata
impozitelor si taxelor locale.

PRIMAR,
Tanaselea Ion

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de
amenajament pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul
administrativ al comunei Urecheni

Legislatia din domeniul pajiştilor – în principal Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2013 cu modificările şi completările ulterioare, prevede modul de gestionare a
pajiştilor, care se stabileşte prin amenajamente pastorale, întocmite în
concordanţă cu obiectivele sociale, economice şi cu respectarea dreptului de proprietate
asupra pajiştilor.
Amenajamentul pastoral reprezintă un îndrumar de lucru adaptat condiţiilor
locale, pentru valorificarea economică şi durabilă a pajiştilor, astfel încât să permită
menţinerea biodiversităţii, creşterea productivităţii, a capacităţii de regenerare a plantelor,
utilizatorii având obligaţia să gestioneze pajiştile conform normelor tehnice prevăzute în
amenajament.
Consiliile locale au obligaţia să elaboreze şi să aprobe amenajamentele pastorale,
valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativteritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor
judeţene pentru agricultură şi în cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea
consiliului judeţean, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru
Pajişti Braşov.
Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru
toate pajiştile aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză, va stabili, în condiţiile
legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral a tuturor
proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti.
Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează pe o perioadă
de 10 ani.
Pănă la această dată nu s-a realizat un astfel de studiu pt. comuna Urecheni, însă OUG
34/2013 prevede obligativitatea întocmirii acestuia până în anul 2016; în această situaţie, am
initiat un proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii Studiului de amenajament
pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul administrativ al comunei Urecheni pe care va rog sa
il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre
privind aprobarea întocmirii Studiului de amenajament pastoral pentru
păşunile aflate pe teritoriul administrativ al comunei Urecheni
Proiectul propus spre aprobare de către Primarul comunei Urecheni, dl.
Tanaselea Ion, se dovedeşte oportun, necesar şi legal, din următoarele
considerente:
Din punct de vedere al oportunităţii: - întocmirea Studiului de
amenajament pastoral se impune în condiţiile în care acesta cuprinde o serie de
date absolut necesare pentru o eficientă şi durabilă utilizare a acestora: actele
care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul
cadastral; determinarea suprafeţei pajiştii cu prezentarea denumirii, suprafeţei,
vecinătăţilor şi a hotarelor; descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii
sau a diferitelor unităţi în cazul în care pajiştea se compune din mai multe
porţiuni; descrierea solului pajiştii; descrierea florei pajiştii; calitatea pajiştii;
determinarea suprafeţelor de pajişte care sunt oprite de la păşunat; perioada de
păşunat; capacitatea de păşunat şi încărcătură optimă; stabilirea căilor de acces;
stabilirea surselor şi a locurilor de adăpat; locurile de adăpost pentru animale şi
oameni; împărţirea pajiştii pe unităţi de exploatare şi tarlale pentru diferite
specii; lucrările care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea
fertilităţii solului; lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung; lucrările
tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare.
Din punct de vedere al legalităţii: - cadrul legal aplicabil se referă la:
prevederile art.6 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
prevederile art.36 alin.(2), lit.”c”, alin. (4), lit. “e”, art.45 alin.(1) şi
art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Drept pentru care recomand adoptarea prezentului proiect de hotărâre.
Ing. Sterian Doinita

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 24
Din 26.02.2016
privind aprobarea întocmirii Studiului de amenajament pastoral pentru pajistile aflate pe
teritoriul administrativ al comunei Urecheni
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI;
Examinând expunerea de motive iniţiată de către domnul Tanaselea Ion – Primarul comunei
Urecheni, precum şi raportul de specialitate întocmit de către d-na ing Sterian Doinita din
cadrul compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului;
Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34 din 13.05.2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit.”c”, alin. (4), lit. “e”, art.45 alin.(1) şi art. 115,
alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE

:

Art.1. Se aprobă întocmirea documentaţiei necesare pentru Studiul de amenajament
pastoral pentru pajisti aflate pe teritoriul administrativ al comunei Urecheni in suprafata totala
de 300,56 ha.
Art.2. Se aproba studiul pedologic si agrochimic necesar intocmirii studiului de
amenajament pastoral conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.
Art.3. Secretarul comunei va comunica 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 EA Nr 24
Din 26.02.2016
privind aprobarea întocmirii Studiului de amenajament pastoral pentru pajistile aflate pe
teritoriul administrativ al comunei Urecheni
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI;
Examinând expunerea de motive iniţiată de către domnul Tanaselea Ion – Primarul comunei
Urecheni, precum şi raportul de specialitate întocmit de către d-na ing Sterian Doinita din
cadrul compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului;
Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34 din 13.05.2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit.”c”, alin. (4), lit. “e”, art.45 alin.(1) şi art. 115,
alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE

:

Art.1. Se aprobă întocmirea documentaţiei necesare pentru Studiul de amenajament
pastoral pentru pajisti aflate pe teritoriul administrativ al comunei Urecheni in suprafata totala
de 300,56 ha.
Art.2. Se aproba studiul pedologic si agrochimic necesar intocmirii studiului de
amenajament pastoral conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic

Bordianu Adrian

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.

