ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 2017, domnul Popa Paul.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Martie 2017 domnul Spatariu Gheorghe.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 7
DIN 28.02.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 2017, domnul Popa Paul.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Martie 2017 domnul Spatariu Gheorghe.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
jurist
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.

Primaria Urecheni

REFERAT
Avand in vedere:
- Procesul Verbal nr. 8244/ 30.12.2016 al Comisiei de inventariere privind rezultatele finale ale
inventarierii patrimoniului Comunei Urecheni la data de 31.12.2016;
- Prevederilor art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederilor art.122 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,
Propun aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni la data de 31.12.2016.
In vederea determinarii valorii si structurii patrimoniului comunei Urecheni la data de 31.12.2016 conform
reglementarilor legale in vigoare in perioada 28.11-27.12.2016 comisia de inventariere numita prin Dispozitia nr
308/28.11.2016 a procedat la organizarea si desfasurarea operatiunilor specifice de inventariere a patrimoniului.
Rezultatele inventarierii patrimoniului Comunei Urecheni la data de 31.12.2016 au fost centralizate de catre
comisia de inventariere si au fost inscrise in Procesul verbal nr. 8244/30.12 /2016.
In vederea sintetizarii informatiilor privind inventarierea patrimoniului Comunei Urecheni la data de 31.12.2016
am intocmit o situatie centralizatoare prezentata in anexa.
Fata de cele prezentate mai sus propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor
inventarierii patrimoniului comunei Urecheni la data de 31.12.2016.

Compartiment financiar-contabil,
Vartolomei Maria

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, judeţul Neamț, pentru
anul 2016

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avand in vedere :

- Raportul comisiei de inventariere, constituită la nivelul Primăriei Urecheni precum si referatul
intocmit de catre Compartimentul financiar contabil;
- prevederile Legii nr 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului
comunei Urecheni, judeţul Neamț pe care va rog sa il analizati si sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a domnului Primar Tanaselea Ion privitor la proiectul de hotarire
pentru aprobarea aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, judeţul Neamț
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 Legii contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea rezultatelor
inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, judeţul Neamț.

jurist,
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: aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni,
judeţul Neamț pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2017 ;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului comunei şi proiectul de hotărâre prin care
se propune aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni;
Avand în vedere :
Raportul comisiei de inventariere, constituită la nivelul Primăriei Urecheni, precum si
referatul intocmit de catre compartimentul financiar contabil;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de consilierul juridic din
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni;
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R ÂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă rezultatele inventarierii pentru anul 2016 a patrimoniului comunei
Urecheni, județul Neamț, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si compartimentului
financiar contabil în vederea aducerii la îndeplinire .
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri, în
termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul Consiliului local
Urecheni.
Inițiator,
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. 8
DIN 28.02.2017
cu privire la: aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni,
judeţul Neamț ;
Consiliul local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2017;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului localităţii şi proiectul de hotărâre prin care
se propune aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Urecheni;
Avand în vedere :
Raportul comisiei de inventariere, constituită la nivelul Primăriei Urecheni precum si
referatul intocmit de catre compartimentul financiar contabil;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de consilierul juridic din
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni;
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R ÂȘTE
Art.1. Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Urecheni, județul Neamț conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor acesteia, respectiv Instituţiei Prefectului Judeţul Neamț.
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri, în termen de 5
zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul Consiliului local Urecheni.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
jurist
Axinte Ovidiu

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

ANEXA Nr 1 LA H.C.L. NR. 8/28.02.2017

1.VALOAREA DE INVENTAR A BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI
URECHENI ESTE PREZENTATĂ ASTFEL :
Nr.crt.
1
2
3
4
5

DENUMIRE
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
TERENURI
CONSTRUCŢII
DRUMURI
PODURI
TOTAL

Sold la 31.12.2016
145.698 lei
671.204 lei
8.368.514 lei
472.543 lei
813.143 lei
10.471.102 lei

2. VALOAREA DE INVENTAR A BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI
URECHENI ESTE PREZENTATA ASTFEL:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7

DENUMIRE
ALTE ACTIVE FIXE
TERENURI
MIJLOACE DE TRANSPORT
INSTALAŢII TEHNICE
MOBILIER,BIROTICĂ,APARATURĂ,ECHIPAMENTE
ACTIVE FIXE CORPORALE ŞI NECORPORALE ÎN
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR

Sold la 31.12.2016
51.819 lei
340.048,25 lei
262.728,16 lei
196.673,12
2.819.550,68 lei
282.085,72 lei

8
9

MATERIALE CONSUMABILE
ALTE VALORI-BONURI VALORICE CARBURANŢI +
TIMBRE

109.336,35 lei
1000 lei

TOTAL

4.063.241,28 lei

La data de 31.12.2016 valoarea totală a patrimoniului Comunei Urecheni înregistrat în evidenţele
contabile este de 14.534.343,28 lei.
Datoriile si creantele la data de 31.12.2016 sunt urmatoarele:
1) Debitori-12.959 lei
2) Creditori-10.254 lei
3) Creante ale bugetului local (impozite, taxe, amenzi)- 276.021 lei
4) Conturi Banca comerciala (garantii)-2322,76 lei

Contabil,
Vartolomei Maria

PRIMARIA URECHENI

REFERAT
Subsemnata Tanaselea Coca in calitate de contabil venituri la Primaria Urecheni, prin prezentul
referat va solicit respectuos initierea unui proiect de hotarare cu privire la scutirea de la plata
impozitului pe cladiri si terenul aferent, conform LEGII Nr 227/2015 , privind CODUL FISCAL,
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana fizica Andrei T Vasile.
Domnul Andrei T Vasile a solicitat prin cererea Nr 8226/29.12.2016 scutirea impozitului pentru
anul 2017. In dovedire a depus copie dupa CI, precum si Certificatul de incadrare in grad de
handicap Nr 86024/13.12.2016.
Analizand aceste documente am constatat faptul ca domnul Andrei T Vasile nu poate beneficia
de scutirea de impozit conform Legii Nr 227/2015 privind Codul fiscal “ art 456 alin 1 lit (t)
precum si art 464 alin 1 lit (t) intrucat acesta poseda certificat de incadrare in grad de handicap
mediu. Este necesar initierea unui proiect de hotarare in temeiul prevederilor Legii nr 227/2015
art 456 alin (2) lit (k) precum si art 464 alin (2) lit (j) pentru aprobarea scutirii impozitului pentru
anul 2017 pentru domnul Andrei T Vasile.

INTOCMIT,
TANASELEA COCA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
cu privire la aprobarea acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri si pe teren
domnului Andrei T Vasile.
Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avand in vedere :
- Solicitarea domnului Andrei T Vasile inregistrata la Nr 8226/29.12.2016 privind scutirea
de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru anul 2017 insotita de documente
doveditoare;
- Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Tanaselea Coca din cadrul
Compartimentului financiar-contabil;
- Prevederile art 456 alin (2) lit (k) precum si art 464 alin (2) lit (j) din Legea Nr 227/2015
privind Codul fiscal;
Va supun atentiei proiectul de hotarare cu privire la aprobarea acordarii scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si pe teren domnului Andrei T Vasile 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

HOTĂRÂREA NR.
DIN
cu privire la aprobarea acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri si pe teren domnului
Andrei T Vasile.

Consiliul local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2017 ;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului comunei şi proiectul de hotărâre prin
care se propune aprobarea acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri si pe teren domnului
Andrei T Vasile;
Avand în vedere :
Referatul intocmit de catre doamna Tanaselea Coca consilier superior din cadrul
Compartimentului financiar contabil insotit de documente doveditoare;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de consilierul juridic
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni;
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;
În conformitate cu prevederile art 456 alin (2) lit (k) precum si art 464 alin (2) lit (j) din
Legea Nr 227/2015 cu privire la Codul fiscal;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R ÂȘTE
Art.1 Se aproba cererea de scutire de la plata impozitului pe teren si constructii
formulata de domnul Andrei T Vasile domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 100,
comuna Urecheni, judetul Neamt si se scuteste acesta de la plata impozitului pentru casa de
locuit si terenul aferent pentru anul 2017.
Art. 2.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si
compartimentului financiar contabil în vederea aducerii la îndeplinire .
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a prezentei
hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul
Consiliului local Urecheni.

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005
HOTĂRÂREA NR. 9
DIN 28.02.2017
cu privire la aprobarea acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri si pe teren domnului
Andrei T Vasile.
Consiliul local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2017 ;
Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului comunei şi proiectul de hotărâre prin
care se propune aprobarea acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri si pe teren domnului
Andrei T Vasile;
Avand în vedere :
Referatul intocmit de catre doamna Tanaselea Coca consilier superior din cadrul
Compartimentului financiar contabil insotit de documente doveditoare;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de consilierul juridic
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni;
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ;
În conformitate cu prevederile art 456 alin (2) lit (k) precum si art 464 alin (2) lit (j) din
Legea Nr 227/2015 cu privire la Codul fiscal;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R ÂȘTE
Art.1 Se aproba cererea de scutire de la plata impozitului pe teren si constructii
formulata de domnul Andrei T Vasile domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 100,

comuna Urecheni, judetul Neamt si se scuteste acesta de la plata impozitului pentru casa de
locuit si terenul aferent pentru anul 2017.
Art. 2.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si
compartimentului financiar contabil în vederea aducerii la îndeplinire .
Art.3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a prezentei
hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul
Consiliului local Urecheni.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Pavel Mihai

Contrasemneaza,
jurist
Axinte Ovidiu

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

