JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
Pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna Ianuarie 2017,
a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Ianuarie 2017, 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 Ianuarie 2017, 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 Ianuarie 2017 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 Ianuarie 2017 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 19.12.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.

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
Ianuarie 2017, domnul Paval Ioan.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Ianuarie 2017 domnul Pavel Mihai.
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 64
DIN 19.12.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017
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
Ianuarie 2017, domnul Paval Ioan.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Ianuarie 2017 domnul Pavel Mihai.
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
Manole Gheorghe

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

consilieri

COMUNA URECHENI

RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.4 /2016
In baza art. 49 aliniat (12) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.63/30.03.2010”In lunile aprilie,iulie si octombrie,pentru
trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie,pentru trimestrul al patrulea ,ordonatorii principali de credite au
obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si aprobare ,executia bugetelor intocmite pe cele doua
sectiuni”, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului
bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare
decât zero.
Bugetul propriu al Comunei Urecheni pe anul 2016 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
5/27.01.2016 în baza Legii bugetului nr.339/2015.
Datele prezentate ofera posibilitatea analizei comparative a prevederilor bugetare cu incasarile si platile
efective pe surse de finantare, inregistrate la data de 07.12.2016.Incheierea executiei bugetare s-a facut in
conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. 4075/2015.
secţiunea de funcţionare suma de 3703,3 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 199,00 mii lei
Total venituri propuse a se realiza 3902,30 mi lei
Total cheltuieli popuse, la nivelul sumei de 4396,30 mii lei, din care ;
secţiunea de funcţionare suma de 3703,30 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 693,00 mii lei,din care 494 mii lei din excedentul anului precedent.
Analiza acestor indicatori permite formularea unor observatii si desprinderea catorva concluzii pe care le
prezentam in continuare.
Pe surse de venit fata de debitele pentru anul 2016 pentru stabilirea gradului de colectare in functie de care se
repartizeaza sumele alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare bugetului local pentru anul 2016 conform art 33 alin 4 din Legea
273/2006 privind Finantele publice locale situatia se prezinta astfel;
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Potrivit prevederilor Bugetului Local al Comunei Urecheni pe anul.2016 ,veniturile proprii au fost realizate in
procent de 73,34 %, (prevazut in buget 1862,3 mii lei si s-au realizat 1347,2 mii lei).
Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii tuturor
sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul
comunitatii locale,respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.
Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare,pe destinatiile stabilite,respectandu-se reglementarile Legii
500/2002 privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor.
În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) şi lit.b), din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale – republicată,,P R O P U N E M aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar
pe trim 4/ 2016 conform anexelor privind contul de execuţie al bugetului local - total, respectiv al secţiunii de
funcţionare şi secţiunii de dezvoltare .
Ec.Vartolomei Maria

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
a bugetului comunei Urecheni pentru trim. IV, 2016

Avand in vedere prevederile din:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
•

H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
•

Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Urecheni;
Supun spre aprobare Consiliului Local Urecheni Proiectul de Hotarare privind aprobarea Contului
de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. IV al anului 2016 pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.

PRIMAR
TANASELEA ION

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

Proiect
HOTARAREA Nr
Din 19.12.2016
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul IV, 2016
Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si in art.36
alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local ,fiind astfel indeplinite
prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lita,art.45 si ale art.115 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001 ,republicata cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI ,intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:
ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul IV / 2016
pentru sectiunile functionare si dezvoltare,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul comunei
URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului.
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 67
DIN 19.12.2016
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul IV,
2016
Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si in art.36
alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local ,fiind astfel indeplinite
prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lita,art.45 si ale art.115 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001republicata cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI ,intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:
ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul IV / 2016
pentru sectiunile functionare si dezvoltare,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul comunei
URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si institutiilor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Manole Gheorghe

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
la proiectul de hotarire cu privire la organizarea reţelei şcolare
pe teritoriul comunei Urecheni în anul şcolar 2017-2018

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-adresa conducerii Scolii Gimnaziale Urecheni ;
- prevederile art 63 din Legea educatiei nationale nr 1/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare precum si ale OMECS nr 5777/2016;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire cu privire la organizarea
retelei scolare pe teritoriul comunei Urecheni in anul scolar 2017-2018 pe care
va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

Raport de specialitate.
la proiectul de hotarire cu privire la organizarea retelei scolare pe teritoriul comunei Urecheni
in anul scolar 2017-2018.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privitor la organizarea retelei scolare pe teritoriul comunei Urecheni in anul scolar 2017-2018.
am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr 1/2011 a educatiei nationale
cu modificarile si completarile ulterioare precum si a OMECS nr 5777/2016 cu privire la
aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului
conform in vederea organizarii retelei de invatamint preuniversitar pentru anul 2017-2018.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la organizarea retelei scolare
pe teritoriul comunei Urecheni in anul scolar 2017-2018.

Consilier juridic
Ovidiu Axinte

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

HOTĂRÂREA NR
DIN
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE
PE TERITORIUL COMUNEI URECHENI ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara;
- Având în vedere prevederile art. 63 din Legea educaţiei naţionale 1/2011cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale OMECS nr.5777/2016 cu privire la aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei învăţământului preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
- Văzând conducerii Şcolii Gimnaziale Urecheni, expunerea de motive si proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei, precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul prevederilor art 36, 39 alin (1) si 45 din Legea administratiei publice locale nr
215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aproba organizarea retelei scolare existente la nivelul comunei Urecheni pentru anul
scolar 2017-2018 conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea Scolii
Gimnaziale Urecheni .
Art.3. Secretarul comunei va face cunoscută prezenta persoanelor şi instituţiilor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

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

HOTĂRÂREA NR 68
DIN 19.12.2016
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE
PE TERITORIUL COMUNEI URECHENI ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara;
- Având în vedere prevederile art. 63 din Legea educaţiei naţionale 1/2011cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale OMECS nr.5777/2016 cu privire la aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei învăţământului preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
- Văzând conducerii Şcolii Gimnaziale Urecheni, expunerea de motive si proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei, precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul prevederilor art 36, 39 alin (1) si 45 din Legea administratiei publice locale nr
215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aproba organizarea retelei scolare la nivelul comunei Urecheni pentru anul scolar
2017-2018 conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea Scolii
Gimnaziale Urecheni .
Art.3. Secretarul comunei va face cunoscută prezenta persoanelor şi instituţiilor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Manole Gheorghe

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 68/16.12.2016

ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE EXISTENTE PE TERITORIUL COMUNEI
URECHENI PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICA:
SCOALA GIMNAZIALA URECHENI
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: URECHENI, STRADA PRINCIPALA NR 65
NIVEL SCOLARIZAT: PRE, PRI, GIM

Avand urmatoarele structuri arondate:
1. SCOALA GIMNAZIALA INGARESTI
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: INGARESTI, STRADA PRINCIPALA NR 109
NIVEL SCOLARIZAT: PRE, PRI, GIM

2. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FUNDATURA
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: URECHENI, STRADA FUNDATURA NR 53
NIVEL SCOLARIZAT: PRE

