ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Decembrie
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 Decembrie 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 Decembrie
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 Decembrie 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 29.11.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 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 Decembrie 2016, domnul Manole Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Decembrie 2016 domnul Paval Ioan.
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 60
DIN 29.11.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 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 Decembrie 2016, domnul Manole Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Decembrie 2016 domnul Paval Ioan.
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
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru,0 abțineri și0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

EXPUNERE DE MOTIVE

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea
1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora:
Art.82
“(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot
beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de
burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numarul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.”
Art. 105
“(2) Finanţarea complementara se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din
sume defalcate din taxa pe valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de
cheltuieli:
d)” cheltuieli cu bursele elevilor.”
Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni inregistrata la nr 5252/18.11.2014;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a),
punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu
modificarile şi completările ulterioare, prin care Consiliul Local are atribuţii privind
gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind educaţia.
In temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de primar, propun spre dezbatere şi
aprobare, Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al bursei sociale pe
care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT
Având în vedere expunerea de motive si proiectul de hotarire al domnului primar
Tanaselea Ion ;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările
şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215 din
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, legea educaţiei
naţionale - finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
d) cheltuieli cu bursele elevilor.
De altfel, art. 82, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei
naţionale, prevede: (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de
ajutor social; (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Faţă de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind a p r o b a r e a
cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
de pe raza comunei Urecheni, judetul Neamt 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
HOTĂRÂREA
NR.
Din 29.11.2016
privind a p r o b a r e a cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Urecheni, judetul
Neamt in anul scolar 2016-2017

Consiliul Local Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară;
Examinând:
-adresa Scolii Gimnaziale Urecheni nr 11554/10.11.2016 inregistrata in registrul intrari al
Primariei comunei Urecheni la nr 7580/16.11.2016;
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei domnul
Tanaselea Ion;
Având în vedere:
- Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.82, art.105 alin. (2) lit. (d) cu
modificări şi completări ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind ,,Criteriile
generale de acordare a burselor elevilor”din învăţământul preuniversitar de stat ,cu
modificări ulterioare;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Potrivit dispoziţiilor art. 10, art.36 alin.(1), alin.(4) litera a) şi alin.(6) lit.a) pct.1 , art.
115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte cuantumul lunar al bursei sociale pentru anul scolar 2016-2017 la
valoarea de 100 lei /elev .
Art.2. După comunicarea cuantumului total al acestora , Scoala Gimnaziala Urecheni va
stabili în Consiliul de Administraţie numărul de burse sociale în funcţie de resursele
financiare alocate de la bugetul local .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri

se încredinţeaza

compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni şi Scoala Gimnaziala Urecheni.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul comunei Urecheni
- Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Urecheni
- Instituţia Prefectului Judeţului Neamt
- Scoala Gimnaziala 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,

H O T Ă R Â R E A NR. 61
Din 29.11.2016
privind a p r o b a r e a cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii
din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Urecheni,
judetul Neamt in anul scolar 2016-2017
Consiliul Local Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară;
Examinând:
-adresa Scolii Gimnaziale Urecheni nr 1554/10.11.2016 inregistrata in registrul
intrari al Primariei comunei Urecheni la nr 7580/16.11.2016;
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei domnul
Tanaselea Ion;
Având în vedere:
- Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.82, art.105 alin. (2) lit. (d) cu
modificări şi completări ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind
,,Criteriile generale de acordare a burselor elevilor”din învăţământul preuniversitar
de stat ,cu modificări ulterioare;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Potrivit dispoziţiilor art. 10, art.36 alin.(1), alin.(4) litera a) şi alin.(6) lit.a) pct.1
, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte cuantumul lunar al bursei sociale pentru anul scolar 20162017 la valoarea de 100 lei /elev/luna.
Art.2. După comunicarea cuantumului total al acestora , Scoala Gimnaziala
Urecheni va stabili în Consiliul de Administraţie numărul de burse sociale în
funcţie de resursele financiare alocate de la bugetul local .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţeaza compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni şi Scoala Gimnaziala Urecheni.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Primarului comunei Urecheni
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Urecheni

- Instituţiei Prefectului Judeţului Neamt
- Scolii Gimnaziala Urecheni
-Inspectoratului Scolar Judetean Neamt
Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 1 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

HOTARÂREA NR
DIN
privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la
data de 31 decembrie a anului 2016 pentru anul fiscal anterior
Consiliul local întrunit în şedinţa o r d i n a r a la data de 29.11.2016;
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, expunerea de motive a primarului c o m u n e i , în calitate de initiator,
de rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) si art.45
alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului 2016 pentru anul fiscal anterior în suma de 10 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza Compartimentul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei , în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei , Instituţiei Prefectului Judeţului Neamt precum si tuturor persoanelor si
institutiilor interesate .
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului 2016 pentru anul fiscal anterior

Prin raportul de specialitate întocmit de doamna Tanaselea Coca contabil venituri din cadrul
Compartimentului financiar contabil se propune stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi
anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2016 pentru anul fiscal anterior, la suma de 10 lei.
O astfel de propunere contribuie la diminuarea cheltuielilor suplimentare efectuate din bugetul
local cu urmărirea şi punerea în executare silită a acestor creanţe.
Pentru aceste motive, in conformitate cu art. 178 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile locale, în raport
de prerogativele pe care le deţin, pot adopta hotărâri în vederea anulării creanţelor fiscale restante mai
mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului precedent.
Apreciind ca oportună o astfel de hotărâre, în conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propun spre aprobare Consiliului Local al comunei Urecheni proiectul de hotărâre privind
stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului 2016 pentru anul fiscal anterior.

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,
HOTARÂREA NR 62
DIN 29.11.2016
privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la
data de 31 decembrie a anului 2016 pentru anul fiscal anterior

Consiliul local întrunit în şedinţa o r d i n a r a l a data de 29.11.2016;
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, expunerea de motive a primarului c o m u n e i , în calitate de initiator, de rapoartele
comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) si art.45 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului 2016 pentru anul fiscal anterior în suma de 10 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza Compartimentul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei , în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei , Instituţiei Prefectului Judeţului Neamt precum si tuturor persoanelor si
institutiilor interesate .

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

Nr. 7553/15.11.2016

Referat,

Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna si organizarea serbarii “Pomului de
Craciun “solicit aprobarea si achizitionarea de cadouri pentru elevii scolii gimnaziale Urecheni
, in limita a 10 mii lei ,de la bugetul local.Cadourile vor consta din dulciuri,fructe ,citrice,sucuri
naturale si alte produse specifice sarbatorilor de iarna.Valoarea unui pachet se va stabili in
functie de nr.de copii comunicati prin adresa Scolii Gimnaziale Urecheni.

Intocmit,
Contabil
Vartolomei Maria

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire cu privire la alocarea unei sume de bani pentru organizarea
Pomului de Craciun.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- solicitarea conducerii Scolii Gimnaziale Urecheni pentru sprijinirea financiara
in vederea organizarii Serbarii Pomului de Craciun.
- referatul intocmit de doamna Vartolomei Maria consilier superior in cadrul
compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
- situatia materiala a celor 370 elevi care frecventeaza cursurile Scolii
Gimnaziale Urecheni mare parte dintre acestia provenind din familii modeste fara
situatii materiale.
- apropierea sarbatorilor de iarna si organizarea serbarii “Pomului de Craciun“.
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire cu privire la alocarea unei
sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun 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

HOTĂRÂREA Nr 63
Din 29.11.2016
privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Vazand adresa Scolii Gimnaziale Urecheni, referatul intocmit de d-na Vartolomei Maria,
consilier superior in cadrul compartimentului financiar-contabil;
Analizand Expunerea de motive intocmita de d-l Tanaselea Ion, primarul comunei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„b”,alin.(4), lit.”a” si art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru asigurarea
cadourilor ce se vor acorda la Serbarea de Craciun unui numar de 370 copii din unitatile de
invatamint de pe raza comunei Urecheni.
Art.2. – Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

