ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

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

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

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
HOTARAREA Nr
DIN 29.09.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 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 Octombrie 2016, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Octombrie 2016 domnul Macarie Constantin.
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 50
DIN 29.09.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 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 Octombrie 2016, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Octombrie 2016 domnul Macarie Constantin.
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
Luca Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

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 29.09.2016
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2) din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al functiilor publice ( anexa I la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 ) ;

- art. 23 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul de specialitate întocmit de catre consilierul juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni ;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (9) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni
pentru anul 2016, modificat, conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei Urecheni,
în calitate de ordonator principal de credite, si personalul din compartimentele de specialitate .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt –Primarului comunei
Urecheni , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Compartimentului financiar contabil din aparatul
de specialitate al primarului comunei Urecheni.
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. 53 din 29.09.2016
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2) din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al functiilor publice ( anexa I la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 ) ;

- art. 23 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul de specialitate întocmit de catre consilierul juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni ;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (9) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni
pentru anul 2016, modificat, conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei Urecheni,
în calitate de ordonator principal de credite, si personalul din compartimentele de specialitate .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt –Primarului comunei
Urecheni , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Compartimentului financiar contabil din aparatul
de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni pentru anul 2016
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin planul de ocupare a funcţiilor publice se
stabileşte :
1) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
2) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
3) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
4) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
5) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
6) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
7) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici.
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică
locală se elaborează anual de către primar, prin aparatul de specialitate, cu consultarea sindicatelor
reprezentative ale funcţionarilor publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de
credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său şi se aprobă prin
hotărâre a consiliului local.
Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice sunt cele stabilite în Anexa la Ordinul nr. 7.660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice .
Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice devin obligatorii după aprobarea lor prin hotărâre de
consiliu local. Prin excepţie autoriţăţile publice locale pot modifica semestrial modalităţile de ocupare a
funcţiilor publice .
Analizand referatul consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului al comunei
urecheni, judetul Neamt, prin care ne aduce la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din
Ordinul nr. 7660/2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Instructiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, este necesar a se aproba planul de ocupare a
functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, actualizat, pentru anul 2016.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre
aprobarea Consiliului Local al comunei Urecheni proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru
anul 2016 .
Primar ,
Tanaselea Ion

REFERAT

Axinte Ovidiu consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului al comunei
Urecheni, judetul Neamt, va aduc la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 6 alin.
2 din Ordinul nr. 7660/2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea
Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, este necesar a se
aproba planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni, actualizat, pentru anul 2016, ca efect a aprobarii HCL 42/28.07.2016
Urecheni Nr privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.
Prin aceasta hotarare sau aprobat transformarea unor posture de functionary publici
vacante in vederea scoaterii la concurs. Pentru a putea obtine avizul ANFP este necesar
aprobarea

planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016, actualizat cuprinzand

si aceste modificari.
Fata de cele prezentate mai sus rog sa dispuneti intreprinderea masurilor necesare pentru
aprobare in Consiliul local al comunei Urecheni a Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2016, actualizat.

Consilier juridic,
Axinte Ovidiu

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
Pentru proiectul de hotarire privind stabilirea traseului microbuzului
şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Neamt Nr 1610/08.02.2016; Hotararea
Guvernului Romaniei Nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare precum si adresa Scolii Gimnaziale Urecheni;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind stabilirea traseului microbuzului
şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2016-2017.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru
transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2016-2017

In temeiul dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, analizând
solicitarea iniţiatorului ,d-l primar, Tanaselea Ion – proiectul de hotărâre privind :
stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală
in anul scolar 2016-2017 :
- este in concordanta cu prevederile art. 20 alin. (1) si 85 alin. (1) din legea nr.
1/2011 a educatiei nationale ;
- se asigura legalitatea conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) si alin.(6) lit.
a) punctul 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- se are in vedere calitatea actului educational, protejarea elevilor, se vine in
intampinarea elevilor si familiilor nevoiase .
Ca urmare este de competenta Consiliului Local in conformitate cu
prevederile art. 45 alin. ( 1) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare de a discuta si
adopta proiectul de hotărâre privind stabilirea traseului microbuzului şcolar
pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2016-2017 :

Consilier juridic,
Axinte Ovidiu

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 N R.
DIN 29.09.2016
Privitor la: stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi
de la şcoală in anul scolar 2016-2017
Consiliul Local al Comunei U r e c h e n i , întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.09.2016;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar prin
care se propune aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru transportul
elevilor la şi de la şcoală pentru anul scolar 2016-2017;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.( a) punctul 1, art.45
alin.(1) şi a art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂR
E:
Art.1. Se aprobă traseul microbuzului pentru transportul elevilor la şi de
la şcoală, aşa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei
împreună cu directorul şcolii şi contabilul primăriei, iar prin grija secretarului
va fi făcută publică prin afişare şi transmisă în copie primarului comunei, Şcolii
Gimnaziale Comuna Urecheni, compartimentului financiar contabil şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt.

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 N R. 54
DIN 29.09.2016
Privitor la: stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi
de la şcoală in anul scolar 2016-2017
Consiliul Local al Comunei U r e c h e n i , întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.09.2016;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar prin
care se propune aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru transportul
elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2016-2017;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.( a) punctul 1, art.45
alin.(1) şi a art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea administraţiei publice locale Nr
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Â STE :
Art.1. Se aprobă traseul microbuzului pentru transportul elevilor la şi de
la şcoală, aşa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei
împreună cu directorul şcolii şi contabilul primăriei, iar prin grija secretarului
va fi făcută publică prin afişare şi transmisă în copie primarului comunei, Şcolii
Gimnaziale Comuna Urecheni, compartimentului financiar contabil şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

