ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Februarie
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 Februarie 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 Februarie 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 Februarie 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
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 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 Februarie 2017, domnul Pavel Mihai.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Februarie 2017 domnul Popa Paul.
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 1
DIN 31.01.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 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 Februarie 2017, domnul Pavel Mihai.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Februarie 2017 domnul Popa Paul.
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
Paval Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din11
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2017 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avind in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat art 6 alin (7)
Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea
instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări
de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului
local.
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare :
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 art 6 alin (7) din Legea nr 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

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
H O T Ă R Â R EA NR
DIN
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2017 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se propune
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor 36 alin. (2),lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul anului
2017, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;
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 2
DIN 31.01.2017
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2017 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se propune
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor art 36 alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul anului
2017, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;

Presedinte sedinta,
Consilier local
Paval Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa nr 1 la HCL Urecheni Nr 2/31.01.2017
PROGRAMAREA ACTIVITATILOR IN 2017 DESFASURATE
DE PERSOANELE APTE DE MUNCA BENEFICIARE ALE LEGII 416/2001
Nr. Denumirea activitatii
Crt.
Deszapezirea sectoarelor de drum
1.
inaccesibile pentru mijloacele mecanice
de deszapezire.

2.

Imprastierea de material antederapant pe
drumurile comunale si satesti

2.

Decolmatarea, profilarea si reprofilarea
santurilor de scurgere a apei pe
marginile drumurilor judetene,comunale
si satesti de pe raza comunei
Decolmatarea albiilor piraielor Topolita
si Riiosul , precum si a podurilor de pe
cursurile acestora, precum si curatarea
de maracini si arbusti razleti
Intretinerea stratului de balast de pe
drumurile satesti si comunale de pe raza
comunei
Taierea si asezarea lemnelor de foc , la
Primarie , biblioteca comunala,scolile si
gradinitele de pa raza comunei.
Curatat vegetatia ierboasa de pe
marginea santurilor in zonele nelocuite
sau in zona spatiilor publice.
Intretinerea curtilor si a altor spatii
publice apartinind Consiliului Local prin
maturare , cosire ,greblare etc.
Intretinerea curateniei in parc, tualetarea
arbustilor si intretinerea gazonului

3.

5.
6.
7.
8.
9.

Primar,
Tanaselea Ion

Perioada
estimata
Ianuarie
Februarie
Martie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Noiembrie
Decembrie
permanent

Cine raspunde

permanent

Viceprimar

permenent

Viceprimar

10.0510.09.2017

Viceprimar

15.05.15.10..2017

Viceprimar

permanent

Viceprimar

permanent

Viceprimar

Observatii

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar,
Spatariu Gheorghe

EXPUNERE DE MOTIVE
privind imputernicirea primarului pentru întocmirea Raportului de evaluare a secretarului
unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2016

În conformitate cu prevederile H G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,anual se face evaluarea
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de evaluator, funcţie de încadrarea
funcţionarului public pe post de conducere sau de execuţie .
Pentru funcţii de execuţie calitatea de evaluator o are ;
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia;
b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru
funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
În conformitate cu prevederile art. 107 lit.”d” din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , evaluarea
performanţei profesionale a secretarului UAT este realizată de primar , pe baza propunerii
consiliului local .
În acest sens propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre , anexat .

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

HOTĂRÂREA Nr
din

privind împuternicirea primarului comunei Urecheni pentru evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Urecheni; judeţul Neamt, întrunit în şedinţa ordinara;
Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Urecheni –
domnul tanaselea Ion şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 107, aliniat (2), litera d) a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 - Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC . Consiliul Local al comunei Urecheni împuterniceşte primarul comunei
Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Urecheni
pentru in 2016, conform anexelor nr. 5 şi 6 a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

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 3
din 31.01.2017

pentru împuternicirea primarului comunei Urecheni privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţa ordinară;
Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Urecheni –
domnul tanaselea Ion şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 107, aliniat (2), litera d) a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 - Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC Consiliul Local al comunei Urecheni împuterniceşte primarul comunei
Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Urecheni
in anul 2016, conform anexelor nr. 5 şi 6 din H.G.R nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Paval Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11 consilieri prezenți, din
totalul de 13 a celor în funcție.

Referat specialitate
Subsemnatul Pascu Fanica Ovidiu sef S.V.S.U Urecheni, avind in vedere prevederile
Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004
privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006 şi ale OUG
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15 /2005, si necesitatea intocmirii si aprobarii anuale a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Urecheni ” va rog respectuos sa
inaintati acest plan spre aprobare Consiliului local Urecheni.

Sef S.V.S.U. Urecheni
Pascu Fanica Ovidiu.

Romania
Judetul Neamt
Consiliul local Urecheni

Expunere de motive
La proiectul de hotarire privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2017”.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere referatul de specialitate al Serviciului pentru Situatii de
Urgenta si prevederile art.4 alin.1, ale art.13 lit.a şi art.14 lit a din Legea
nr.307/2006

privind

apărarea

împotriva

incendiilor,

dispoziţiile

Legii

nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
De asemenea avind in vedere necesitatea reactualizarii si aprobarii anuale a
Planului de acoperire a riscurilor teritoriale;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea
„Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2017”pe care va rog sa-l votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privitor
la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2017”. 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.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si
completarile ulterioare şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr 89/2014 Prin urmare
avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2017”.

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
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2017.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2017;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2017”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
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 4
DIN 31.01.2017
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2017.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2017;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2017”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,
Contrasemneaza,
Consilier local
consilier juridic
Paval Ioan
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

CĂTRE,
COMUNA URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin prezenta vă rugăm să procedați la acordarea unui mandat special
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț prin adoptarea unei
Hotărâri de Consiliu Local în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate tutelară a
Operatorului Regional – Compania Județeană Apa Serv S.A., atribuții prevăzute de
art. 3 pct. 2 lit. b) și c) din O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, respectiv:
Potrivit art. 3 din acest act normativ:
“Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:
2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):
b) să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale
acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau,
după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă
profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de
internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau
director înscrişi pe lista scurtă;”
Această solicitare vine în contextul în care Adunarea Generală a Acționarilor
C.J. Apa Serv S.A. prin Adresa din 28.12.2016 ne-a solicitat ca, în calitate de
autoritate tutelară să procedăm la prelungirea mandatului administratorilor provizorii
numiți prin Hotărârea nr. 212 din 2016 a Consiliului Județean Neamț și la numirea a
doi administratori, față de vacantarea a două posturi.
Totodată, această prelungire a mandatului administratorilor urma să opereze pe
o durată de două luni, până la numirea unui Consiliu deAdministrație a Companiei
Județene Apa Serv S.A. selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din
2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Din lipsa mandatului special solicitat prin prezenta, Adunarea Generală a
Acționarilor C.J. Apa Serv S.A. a procedat la prelungirea mandatului administratorilor
Apa Serv S.A. cu două luni, urmând ca în această perioadă Asociația să obțină
mandatul special și să procedeze la întocmirea listei cu persoanele din rândul cărora se
va alege Consiliul de Administrație al Operatului, persoane selectate conform O.U.G.
nr. 109 din 2011.

Astfel, conform prevederilor art. 16 alin. 4 coroborat cu art. 17 alin. 2 lit a pct. 4
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, pentru exercitarea
Controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau
semnificative ale Operatorului, asociații acordă Asociației dreptul de a propune
lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are
dreptul să numească membrii consiliului de administrație al Operatorului.
Totodată, luând în considerare faptul că prin Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat
între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate
delegantă și Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator s-a delegat
gestiunea serviciilor către C.J. Apa Serv S.A., intrăm sub incidența prevederilor
art. 27 alin. 3) din Legea nr. 51 din 2006 privind Serviciile comunitare de utilități
publice, conform cărora atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale.
Însă, pentru aplicarea acestor prevederi, în sensul întocmirii listei cu persoanele
din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii
Consiliului de Administrație al Operatorului, persoane selectate în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 109 din 2011, potrivit art. 10 alin. 5 din același act normativ,
este obligatorie acordarea unui mandat special în acest sens de către unitățile
administrativ teritoriale membre ale Asociației.

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 ____________________
Privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de
utilități publice
Consiliul Local al comunei Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de
31.01.2017;
Având în vedere Adresa nr. 6 din data de 25.01.2017 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “Aqua Neamț” prin care se solicită acordarea mandatului special
prevăzut de art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciilor comunitare de
utilități publice în vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din același act
normativ;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și
Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator;
Luând în considerarea prevederile art. 10 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 51 din
2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 alin. 4,
art. 17 alin. 2 lit a) pct. 4 a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Aqua Neamț;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 45 alin.1) şi art.115 alin.1) lit.b) din Legea
nr. 215/2001 din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

HOTĂRĂSTE:

ART. 1 Se acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Aqua Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27,
județul Neamț, identificată cu CIF: 23306298 să exercite, în numele și pe seama
Unității Administrativ Teritoriale comuna Urecheni atribuțiile, drepturile și obligațiile
prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice.
ART. 2
1) În baza prezentului mandat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua
Neamț” exercită atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c)
din O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice în
numele și pe seama unității administrativ teritoriale comuna Urecheni pentru
Operatorul Regional Compania Județeană Apa Serv S.A., operator căruia i s-a delegat
gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Contractul de delegare
nr. 28 din 10.08.2009.
2) Mandatul acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț”
pentru exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit c) din
O.U.G. nr. 109 din 2011, este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor necesare
întocmirii scrisorii de așteptări de către Consiliul Județean Neamț.
ART. 3 Secretarul comunei Urecheni va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și instituțiilor publice 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. 5 din 31.01.2017
privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de
utilități publice
Consiliul Local al comunei Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de
31.01.2017;
Având în vedere Adresa nr. 6 din data de 25.01.2017 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “Aqua Neamț” prin care se solicită acordarea mandatului special
prevăzut de art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciilor comunitare de
utilități publice în vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din același act
normativ;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și
Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator;
Luând în considerarea prevederile art. 10 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 51 din
2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 alin. 4,
art. 17 alin. 2 lit a) pct. 4 a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Aqua Neamț;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 45 alin.1) şi art.115 alin.1) lit.b) din Legea
nr. 215/2001 din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

HOTĂRĂSTE:
ART. 1 Se acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Aqua Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27,
județul Neamț, identificată cu CIF: 23306298 să exercite, în numele și pe seama
Unității Administrativ Teritoriale comuna Urecheni atribuțiile, drepturile și obligațiile
prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice.
ART. 2
1) În baza prezentului mandat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua
Neamț” exercită atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c)
din O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice în
numele și pe seama unității administrativ teritoriale comuna Urecheni pentru
Operatorul Regional Compania Județeană Apa Serv S.A., operator căruia i s-a delegat
gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Contractul de delegare
nr. 28 din 10.08.2009.
2) Mandatul acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț”
pentru exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit c) din
O.U.G. nr. 109 din 2011, este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor necesare
întocmirii scrisorii de așteptări de către Consiliul Județean Neamț.
ART. 3 Secretarul comunei Urecheni va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și instituțiilor publice interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Paval Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar
Expunere de motive
privind proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 57/28.10.2016 privind aprobarea
taxelor si impozitelor locale pentru 2017

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Adresa Nr 15170/17.01.2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea Legalitatii
Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL Urecheni nr
57/2016 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de hotarire
pentru modificarea HCL Urecheni nr 57/2016;
Referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr
1 la HCL nr 57/28.10.2016.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr 57/28.10.2016 pentru
aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2017 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Prin Adresa Nr 15170/17.01.2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL Urecheni
nr 57/2016 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de hotarire
pentru modificarea HCL Urecheni nr 57/2016;
Au fost incalcate prevederile art 474 alin 2, art 465 alin 7, din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
modificarea HCL Urecheni nr 57/28.10.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2017;
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, Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr 57
/28.10.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017.

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

HOTARIRE Nr
DIN
privind modificarea HCL nr 57/28.10.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru
anul 2017.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2017;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Adresa Nr 15170/17.01.2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL
Urecheni nr 57/2016 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de
hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 57/2016;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni nr 57/28.10.2016 cu privire la aprobarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:
a) IV TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR
A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor
avize asemanatoare

Art 20 alin (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilita, in functie de
suprafata pentru care se solicita certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:
Nr. crt

Suprafata

Taxa (lei)

1

Pana la 150 m2 inclusiv

2

Intre 150 si 250 m2 inclusiv

3,5

3

Intre 251 si 500 m2 inclusiv

4,5

4

Intre 501 si 750 m2 inclusiv

6

5

Intre 751 si 1000 m2 inclusiv

7

6

Peste 1000 m2

3

7 +0,005 lei m2 care
depaseste suprafata de
1000 m2.

Art 2. Se aproba modificarea anexei Nr 3 la HCL Nr 57/28.10.2016 conform tabelului urmator:

IMPOZITUL PENTRU TERENUL EXTRAVILAN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art. 258 alin.
(6)
l i/h

Zona
Nr.
crt.

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

34

33

31

29

2

Teren arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

55

53

50

48

x

x

x

x

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută
5
5.1

la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod

Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

18

17

16

şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

X

x

x

x

6

5

2

1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

6
6.1

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1

16

Pădure în vârstă de până la 20 de ani
7.1
8
8.1

Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 57/28.10.2016 si anexele la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetul
Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si 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,

HOTARIRE Nr 6
DIN 31.01.2017
privind modificarea HCL nr 57/28.10.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru
anul 2017.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2017;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Adresa Nr 15170/17.01.2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL
Urecheni nr 57/2016 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de
hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 57/2016;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni nr 57/28.10.2016 cu privire la aprobarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:
b) IV TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR
B. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor
avize asemanatoare

Art 20 alin (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilita, in functie de
suprafata pentru care se solicita certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:
Nr. crt

Suprafata

Taxa (lei)

1

Pana la 150 m2 inclusiv

2

Intre 150 si 250 m2 inclusiv

3,5

3

Intre 251 si 500 m2 inclusiv

4,5

4

Intre 501 si 750 m2 inclusiv

6

5

Intre 751 si 1000 m2 inclusiv

7

6

Peste 1000 m2

3

7 +0,005 lei m2 care
depaseste suprafata de
1000 m2.

Art 2. Se aproba modificarea anexei Nr 3 la HCL Nr 57/28.10.2016 conform tabelului urmator:

IMPOZITUL PENTRU TERENUL EXTRAVILAN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art. 258 alin.
(6)
l i/h

Zona
Nr.
crt.

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

34

33

31

29

2

Teren arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

55

53

50

48

x

x

x

x

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută
5
5.1

la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod

Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

18

17

16

şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

X

x

x

x

6

5

2

1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

6
6.1

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1

16

Pădure în vârstă de până la 20 de ani
7.1
8
8.1

Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 57/28.10.2016 si anexele la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetul
Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,

Contrasemneaza,

Consilier local

consilier juridic

Paval Ioan

Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0voturi împotrivă din 11 consilieri prezenți, din
totalul de 13 a celor în funcție.

