JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Aprilie 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 3 luni,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 Aprilie 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 Aprilie 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 Aprilie 2016 al Consiliului Local Urecheni.

Secretar,
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 Aprilie 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 Aprilie 2016, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Aprilie 2016 domnul Manole Gheorghe.
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 25
DIN 31.03.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 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 Aprilie 2016, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Aprilie 2016 domnul Manole Gheorghe.
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
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
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.

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2016
Potrivit prevederilor art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale,pe parcursul exercitiului bugetar,autoritatile locale pot
aproba rectificari bugetare ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Analizand contul de executie ,pentru bugetul propriu a rezultat o depasire
a incasarilor fata de planificat la impozitul si taxa pe teren.Aceasta crestere
fiind sustinuta de modificarile aduse la art.465 (calculul impozitului/taxei pe
teren), din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal dupa cum urmeaza;
Se suplimenteaza la venituri: subcapitolul 07.02.02 impozit si taxa pe
teren cu suma de 20 mii lei
Se suplimenteaza la cheltuieli:
- capitolul 51.02 autoritati publice ,titlul 10 cheltuieli de personal cu suma
de 3 mii lei si titlul 20 bunuri si servicii cu suma de 13 mii lei
- capitolul 61.02 ordinea publica si siguranta nationala titlul 10 cheltuieli
de personal cu suma de 2 miilei
- capitolul 67.02 cultura ,recreere si religie ,titlul 20 bunuri si servicii cu
suma de 2 mii lei.
Avand in vedere prevederile Hotararii nr.53 din 10 februarie 2016 privind
stabilirea si finantarea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in
bune conditii a alegerilor locale propun rectificarea prin diminuarea cu
suma de 30 mii lei la subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice
generale,titlul 10 cheltuieli de personal si majorarea la capitolul 51.02
autoritati publice titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 10 mii lei si
titlul 20 bunuri si servicii cu suma de 20 mii lei.
Modificarile intervenite in buget se realizeaza pentru sectiunea de
functionare .
Economist,
Maria Vartolomei

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2016

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
căruia “pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.”
Ţinând cont de referatul compartimentului contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei
Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii
de eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în
calitate de ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local
, în acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune
rectificarea bugetului local pe anul 2016 pe care vă rog să îl analizați și să îl
votați.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea
Ion privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni am constatat urmatoarele:
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, Legii
nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la rectificarea bugetului
local.

Secretar,
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 31.03.2016
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2016

- Consiliul local al comunei URECHENI;
- Având in vedere raportul financiar contabil nr 2457 /28.03.2016, prin care se
propune rectificarea bugetului local pe anul 2016;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului;
- Având in vedere prevederile Legii 339/2015 , lege privind bugetul de stat
pentru anul 2016;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.45 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii
administrativ teritoriale pentru anul 2016, sectiunea functionare ,
conform anexelor nr 1si 2.
Se suplimenteaza la venituri: subcapitolul 07.02.02 impozit si taxa pe teren cu
suma de 20 mii lei.
Se suplimenteaza la cheltuieli:
- capitolul 51.02 autoritati publice ,titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 13
mii lei si titlul 20 bunuri si servicii cu suma de 33 mii lei.
- capitolul 61.02 ordinea publica si siguranta nationala titlul 10 cheltuieli de
personal cu suma de 2 mii lei

- capitolul 67.02 cultura ,recreere si religie ,titlul 20 bunuri si servicii cu suma de 2
mii lei.
Se diminueaza la cheltuieli cu suma de 30 mii lei subcapitolul 54.02.50 Alte
servicii publice generale,titlul 10 cheltuieli de personal .
Art.3.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.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor 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 26
DIN 31.03.2016
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2016

- Consiliul local al comunei URECHENI;
- Având in vedere raportul financiar contabil nr 2457 /28.03.2016, prin care se
propune rectificarea bugetului local pe anul 2016;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului;
- Având in vedere prevederile Legii 339/2015 , lege privind bugetul de stat
pentru anul 2016;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.45 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. (1) Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii
administrativ teritoriale pentru anul 2016, sectiunea functionare , conform anexelor
nr 1si 2.
(2) Se suplimenteaza la venituri: subcapitolul 07.02.02 impozit si taxa pe
teren cu suma de 20 mii lei.
(3) Se suplimenteaza la cheltuieli:
- capitolul 51.02 autoritati publice ,titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 13
mii lei si titlul 20 bunuri si servicii cu suma de 33 mii lei.

- capitolul 61.02 ordinea publica si siguranta nationala titlul 10 cheltuieli de
personal cu suma de 2 mii lei
- capitolul 67.02 cultura ,recreere si religie ,titlul 20 bunuri si servicii cu suma de 2
mii lei.
(4) Se diminueaza la cheltuieli cu suma de 30 mii lei subcapitolul 54.02.50
Alte servicii publice generale,titlul 10 cheltuieli de personal .

Art.2.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.3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi
persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
Secretar
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 26/31.03.2016
VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI
VENITURI

Mii lei
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

10
718
230
112

Program
de
rectificare
HCL /
10
718
250
112

Influiente
+/-

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

42
37
15
-

42
37
15

47
135
1346
2388
5

47
135
1346
2408
5

TOTAL VENITURI
EXCEDENT 2013
TOTAL VENITURI

3739
494
4233

3759
494
4253

+20

882
109,5
50
129
1451
65
80
414,5
352
260
460
4253

+46
-30

+20

+20

+20

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

836
139,5
50
127
1451
65
78
414,5
352
260
460
4233

+2

+2

+20

Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 26/31.03.2016
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

Program de
rectificare
HCL /

Influiente
+/-

236
494
730

SECTIUNEA DEZVOLTARE - CHELTUIELI
51.02
65.02
67.02
61.02
70.02
74.02
84.02

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
Mii lei
Program
2015
03.02
04.02
07.02
11.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02

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

10
718
230
2388
112
42
37
15
47
135

Program de
rectificare
HCL
10
718
250
2388
112
42
37
15
47
135

Influiente
+/-

+20

37.02
42.02
43.02

Transf volunt, altele decat subv
Subventiuu de la bug de stat
Subventii de la administratia centrala
TOTAL VENITURI

-236
5
3503

-236
5
3523

+20

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
139,5
50
127
1431
65
78
414,5
152
60
150

882
109,5
50
129
1431
65
80
414.5
152
60
150

+46
-30

3503

3523

+20

+2

+2

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Cordun nr. 30 / 28.05.2015, s-a
luat act de retragerea unilaterala a comunei de mai sus din Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT”. Conform art.12 din Statutul Asociatiei, Adunarea
Generala va hotara retragerea din Asociatie si va hotara modificarea corespunzatoare a
actelor statutare ale Asociatiei, respectiv a Contractului de Delegare.
La art.21, alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”, este stipulat ca: “Hotararile Adunarii Generale luate in exercitarea
atributiilor prevazute la art. 16, alin 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentantii
asociatilor in A.G.A., decat in baza unui mandat special acordat expres, in prealabil,
prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.”
Toate aceste modificari se pot face conform art. 32 alin 1 din Statutul Asociatiei
doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special
imputerniciti in acest scop .
Avand in vedere cele de mai sus, am initiat proiectul de hotarare privind
modificarea

Actului

Constitutiv

si

a

Statutului

Asociatiei

de

Dezvoltare

Intercomunitara “AQUA NEAMT” , pentru a fi supuse dezbaterii si aprobarii plenului
Consiliului local Urecheni.

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 28
Din 31.03.2016
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”
Consiliul local al comunei Urecheni;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 2297 /2016 a primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion;
Văzând raportul de specialitate nr.2298/2016 al secretarului comunei domnul Axinte Ovidiu, Hotararea Consiliului Local al
Comunei Cordun nr.30 / 28.05.2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin. (6), lit.(a), pct.(14), alin.(7), lit.(c), ale art. 45, precum si ale art.115, alin (1), lit.(b
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă retragerea comunei Cordun din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr 72/2012 privind participarea comunei Urecheni la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu

modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotăr
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr 72/2012 privind participarea Comunei Urecheni la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Urecheni în Adunarea Generala a Asociaţiei
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării
Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma
aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art.5: Se împuterniceşte Dl. Axinte Ovidiu, reprezentant al comunei Urecheni, cetăţean român, născut la data de 21.03.1974 la

Petricani, domiciliat în Petricani, posesor al C.I. seria NT, nr.420980, eliberat de SPCLEP TG Neamt la data de 18.01.2008, să semne
în numele şi pe seama Consiliului Local Urecheni, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.

Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
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.

