Primaria comunei Urecheni

REFERAT,
Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investitie,”Modernizare drumuri comunale si satesti din
satele Urecheni si Ingaresti comuna Urecheni,jud.Neamt”prin
aplicarea cotei de TVA de 19% incepand cu 01.01.2017.
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit carora Consiliul Local exercita atribuţii
privind dezvoltarea economico-socială a comunei, iar in exercitarea acestor
atributii aprobă, la propunerea Primarului,documentaţiile tehnico –
economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii,
solicitam aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul
“Modernizare drumuri comunale si satesti din satele Urecheni si Ingaresti
Comuna Urecheni,jud.Neamt.
Mentionez ca noile valori sunt actualizate conform reglementarilor
art.291 din Codului Fiscal privind cota de TVA de 19 %.
Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 6.853,365 mii leii/1.514,757 mii
euro
(Curs BNR din data de 20.02.2017/1 euro = 4,5244 lei);
C+M ( inclusiv TVA) = 6.389,930 mii lei/ 1.412,328 mii euro;
Durata de executie a obiectivului: 12 luni;
Capacitati fizice:
- lungime traseu 6,855km
-rigole betonate L=1.619,00ml
-santuri beonate,L=5.520,00ml
-rigole carosabile,L=50,00ml
-podete accese curti,L=2.007,00ml
-podete transversale Dn 500mm,L=120,00ml
-podete transversale Dn 800mm,L=110,00ml
Surse de finantare : bugetul de stat 97,17 % adica 6.659,361 mii lei
bugetul local 2,83% adica 194,004 mii lei
Avand in vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul” Modernizare dumuri
comunale si satesti din satele Urecheni si Ingaresti comuna
Urecheni,Jud.Neamt”
Intocmit, Vartolomei Maria

Expunere de motive la proiectul de hotarire privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii “ MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI,
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In conformitate cu:
-Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr 28/2013 pentru aprobarea Planului National de
Dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a OUG. 28/2013;
-prevederile art 291 alin (1) lit (b) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii “ MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI, COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT” pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI
SI INGARESTI, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”
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 Ordinului nr. 863/2008 pentru
aprobarea "Instructiunilor de aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare, a
Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
OUG. 28/2013, a Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată
precum si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii “ MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI SI INGARESTI, COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”

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
10.03.2017
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE
URECHENI SI INGARESTI, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice
locale nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din
Legea Nr 227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica,
cu modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI
SI INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii
cofinantarii acestuia din bugetul local conform Fazei-Costurile estimative ale investitieiDeviz general actualizat TVA 19% intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa
nr.1 la prezenta hotarare, astfel:

LUNGIMEA TRASEULUI: 6,855 km
RIGOLE BETONATE-1619 ml
SANTURI BETONATE-5520 ml
RIGOLE CAROSABILE-50 ml
PODETE ACCES CURTI-2007 ml
PODETE TRANSVERSALE DN 500-120 ml
PODETE TRANSVERSALE DN 800-110 ml
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 6.853.365,00 MII LEI cu TVA

DURATA DE REALIZARE: 60 LUNI

Art.2 Se aproba cofinantarea de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 194,004,00 MII LEI.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

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 10
10.03.2017
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE
URECHENI SI INGARESTI, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice
locale nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din
Legea Nr 227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica,
cu modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN SATELE URECHENI
SI INGARESTI COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii
cofinantarii acestuia din bugetul local conform Fazei-Costurile estimative ale investitieiDeviz general actualizat TVA 19% intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa
nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
LUNGIMEA TRASEULUI: 6,855 km
RIGOLE BETONATE-1619 ml
SANTURI BETONATE-5520 ml
RIGOLE CAROSABILE-50 ml
PODETE ACCES CURTI-2007 ml
PODETE TRANSVERSALE DN 500-120 ml
PODETE TRANSVERSALE DN 800-110 ml
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 6,853,365,00 MII LEI cu TVA
DURATA DE REALIZARE: 60 LUNI
Art.2 Se aproba cofinantarea de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 194,004,00 MII LEI.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic

Popa Paul

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.

Expunere de motive la proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii „PODURI DIN BETON PESTE PARAUL
RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In conformitate cu:
-Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr 28/2013 pentru aprobarea Planului National de
Dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
OUG. 28/2013;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii “„PODURI DIN BETON PESTE PARAUL
RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” pe care va rog sa il analizati si sa il
votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “PODURI DIN
BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” 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 Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013, a Legii finanţelor
publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată precum si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii “PODURI DIN BETON PESTE PARAUL
RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”
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
10.03.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “ PODURI
DIN BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL
NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „PODURI DIN
BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a
asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local conform Fazei-Costurile estimative ale
investitiei- Deviz general intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la
prezenta hotarare, astfel:

1. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT COBUZ
NECULAI-lungime 20 ml.
2. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT TUDOSE
MARIA-lungime 20 ml.
3. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT MARCU
VASILE-lungime 20 ml.
DURATA DE EXECUTIE -12 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 1.604.182 MII LEI cu TVA

Art.2 Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 55.233 MII LEI.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

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 11
10.03.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “ PODURI
DIN BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL
NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „PODURI DIN
BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a
asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local conform Fazei-Costurile estimative ale
investitiei- Deviz general intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la
prezenta hotarare, astfel:

4. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT COBUZ
NECULAI-lungime 20 ml.
5. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT TUDOSE
MARIA-lungime 20 ml.
6. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT MARCU
VASILE-lungime 20 ml.
DURATA DE EXECUTIE -12 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 1.604.182 MII LEI cu TVA

Art.2 Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 55.233 MII LEI.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.
Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic

Popa Paul

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.

Expunere de motive la proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii „ MODERNIZAREA SISTEMULUI
DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In conformitate cu:
-Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr 28/2013 pentru aprobarea Planului National de
Dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
OUG. 28/2013;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii “„ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC IN COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT ” pe care va rog sa il analizati si sa
il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii
“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA URECHENI,
JUDETUL NEAMT” 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 Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013, a Legii finanţelor
publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată precum si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC IN COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT

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
10.03.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA URECHENI,
JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local conform FazeiCosturile estimative ale investitiei- Deviz general intocmit de SC. LUCRIS SERV SRL, cuprins
in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
1. CAPACITATI FIZICE
-CORP ILUMINAT (CIL) cu led 30W-240 bc
-CORP ILUMINAT (CIL) cu led 50W-150 bc
TOTAL CIL+DISPOZITIV FIXARE PE STALP -390
2. Costuri specifice
CIL 30W montat-1138,12 lei/bc
CIL 50W montat-1262,12 lei/bc
DURATA DE EXECUTIE -12 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 462.467,66 LEI cu TVA

Art.2 Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 21.543,45 LEI.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

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 12
10.03.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA URECHENI,
JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local conform FazeiCosturile estimative ale investitiei- Deviz general intocmit de SC. LUCRIS SERV SRL, cuprins
in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
2. CAPACITATI FIZICE
-CORP ILUMINAT (CIL) cu led 30W-240 bc
-CORP ILUMINAT (CIL) cu led 50W-150 bc
TOTAL CIL+DISPOZITIV FIXARE PE STALP -390
2. Costuri specifice
CIL 30W montat-1138,12 lei/bc
CIL 50W montat-1262,12 lei/bc
DURATA DE EXECUTIE -12 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 462.467,66 LEI cu TVA

Art.2 Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 21.543,45 LEI.

Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4 Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.
Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic

Popa Paul

Axinte Ovidiu

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

ADRESA

Subscrisa Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” rugăm introducerea pe
ordinea de zi în vederea dezbaterii și aprobării Proiectului de hotărâre privind modificarea şi
completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei, față de următoarele aspecte :
În primul rând, comuna Rediu a aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”, emițând în acest sens Hotărâre de Consiliu Local având ca obiect tocmai această asociere.
Conform art. 13 din Statutul Asociatiei, acceptarea de noi membri în cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” se realizează în Adunarea Generală a Asociației, “cu
acordul asociaților și cu incheierea unui act aditional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt
menționați in preambulul Statutului”.
Totodată, potrivit art. 21 alin.1 din Statut: “Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea
atribuțiilor prevăzute la art. 16, alin. 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în
A.G.A., decât în baza unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autoritătți
deliberative a asociatului al carui reprezentant este.”
Față de cele menționate mai sus, este necesară acordarea unui mandat special d-lui/d-nei Axinte
Ovidiu, reprezentantul Comunei Urecheni în cadrul A.D.I., în vederea aprobării aderării noii unități
administrative în Asociație.
Or, modificările Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua
Neamț, se pot face conform art. 32 alin. 1 din Statut, doar prin acte adiționate semnate de
reprezentanții tuturor asociaților, împuterniciți în acest scop.
Față de aceste considerente, reiterăm solicitarea de introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local
Urecheni .

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rediu, nr. 17/28.02.2017 s-a
aprobat asocierea comunei de mai sus cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“AQUA NEAMT”.
Conform art. 13 din Statutul Asociatiei, acceptarea de noi membri in cadrul
“AQUA NEAMT” se realizeaza in Adunarea Generala a Asociatiei, “cu acordul
tuturor asociatilor si cu incheierea unui act aditional la prezentul Statut, prin care noii
membri sunt mentionati in preambulul Statutului”
La art.21, alin.1 din Statut, este stipulat ca: “Hotararile Adunarii Generale luate
in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16, alin 2, lit (i) – (k) […], nu pot fi votate
de reprezentantii asociatilor in A.G.A., decat in baza unui mandat special acordat
expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui
reprezentant este.”
Fata de cele mentionate mai sus este necesara acordarea unui mandat special
d-lui Axinte Ovidiu, reprezentantul Consiliului Local Urecheni in cadrul A.D.I., in
vederea aprobarii primirii comunei Rediu in Asociatie.
Toate aceste modificari se pot face conform art. 32 alin 1 din Statutul Asociatiei
doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special
imputerniciti in acest scop .
Avand in vedere cele de mai sus, am initiat proiectul de hotarare pentru aprobarea
Actelor Aditionale, pentru a fi supuse dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului
Local Urecheni.
Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Văzând Expunerea de Motive şi proiectul de hotărâre promovat de Primarul comunei Urecheni, domnul
Tanaselea Ion, am constatat următoarele:
Sub aspectul oportunităţii:
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rediu, nr.17/28.02.2017 s-a aprobat aderarea comunei Rediu
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”.
Intrucât, conform art. 13 din Statutul Asociatiei, excluderea sau acceptarea de noi membri in cadrul
“AQUA NEAMT” se realizeaza in Adunarea Generala a Asociatiei, “cu acordul tuturor asociatilor si cu
incheierea unui act aditional la prezentul Statut este necesară acordarea unui mandat special domnului
Axinte Ovidiu în calitate de reprezentant al Consiliului local Urecheni în vederea aprobării aderarii
comunei Rediu la ADI AQUA NEAMȚ.
Sub aspectul legalităţii:Proiectul de hotărâre supus aprobării este legal şi oportun, respectând prevederile
legislative privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

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 10.03.2017
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”
Consiliul local al comunei Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 10.03.2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
Văzând raportul de specialitate al juristului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, H.C.L. al
Comunei Rediu nr.17/28.02.2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă aderarea comunei Rediu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

(2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la suma de 28.500
lei.

Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin

Hotararea Consiliului Local nr 72/18.12.2012 privind participarea Comunei Urecheni la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, c

modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotăr
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea

Consiliului Local nr 72/18.12.2012 privind participarea Comunei Urecheni la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modifica
si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urecheni în Adunarea Generala a Asociaţiei
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art.5: Se împuterniceşte Dl. Axinte Ovidiu , reprezentant al comunei Urecheni, cetăţean român, născut la data de 21.03.1974 la

Petricani , domiciliat în comuna Petricani, judetul Neamt, posesor al C.I. seria NT , nr. 420980, eliberata de SPCLEP Tg Neamt la d
de 18.01.2008, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Urecheni, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 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,

HOTĂRÂREA Nr 13
Din 10.03.2017
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”
Consiliul local al comunei Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 10.03.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completă

ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterio

precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;

Văzând raportul de specialitate al juristului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, H.C.L
Comunei Rediu nr.17/28.02.2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă aderarea comunei Rediu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

(2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la suma
28.500 lei.
Art. 2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat

Hotararea Consiliului Local nr 72/18.12.2012 privind participarea Comunei Urecheni la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”

modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotăr
Art. 3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotar

Consiliului Local nr 72/18.12.2012 privind participarea Comunei Urecheni la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modifica
si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urecheni în Adunarea Generala a Asociaţie

Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Stat
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 : Se împuterniceşte Dl. Axinte Ovidiu , reprezentant al comunei Urecheni, cetăţean român, născut la data de 21.03.197
Petricani , domiciliat în comuna Petricani, judetul Neamt, posesor al C.I. seria NT , nr. 420980, eliberata de SPCLEP Tg Neamt la
de 18.01.2008, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Urecheni, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.

Art. 6 : Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvol

Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQ
NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7 : Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Popa Paul

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
Nr 1897/13.03.2017

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Aprilie 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 3luni,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 Aprilie 2017, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
Nr 1899/13.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 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 Aprilie 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

Nr 1898/13.03.2017
HOTARIRE Nr
DIN 16.03.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 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 Aprilie 2017, domnul Spatariu Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Aprilie 2017 domnul Tanaselea 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 14
DIN 16.03.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 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 Aprilie 2017, domnul Spatariu Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Aprilie 2017 domnul Tanaselea 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
Popa Paul

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Primaria comunei Urecheni
Nr 1903/13.03.2017
RAPORT
Privind bugetul de venituri si cheltuieli
pentru anul 2017

BUGETUL LOCAL

Avand in vedere prevederile Legii 273/2006,privind finantele publice locale, ale Legii
Nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe annul 2017, ordonatorul principal de credite supune
aprobarii Consiliului local: bugetul local, lista obiectivelor de investitii, deblocarea si utilizarea
excedentului financiar al anilor precedenti.
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice fundamentarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2017 s-a facut avand in vedere principiul echilibrului bugetar,
dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a
veniturilor estimate a se realiza.
In acest sens, la baza fundamentarii veniturilor au contribuit o serie de elemente si anume;
1. Adresa nr 4853/24.02.2017 a AJFP Neamt si adresa nr.3311/28.02,2017 a Consiliului
Judetean Neamt privind repartizarea:
- sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
anul 2017 - 764.000 lei
- cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul
2017- 719.000 lei
-sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraselor si municipiilor - 2.097.000 lei
- sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea programelor de dezvoltare
locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017300.000 lei
- cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017- 200.000 lei

2. Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu
lemne,carbuni,combustibili petrolieri - 35.000 lei
3. Estimarea veniturilor proprii pentru anul 2017 conform Legii nr.6/2017 privind
bugetul de stat pe anul 2017- 627.000 lei
Fundamentarea cheltuielilor s-a facut avand in vedere platile efectuate la 31 decembrie 2016
aferente fiacarui capitol bugetar.
Cheltuielile de personal aferente bugetului local al comunei Urecheni au fost stabilite cu
modificarile aduse de OUG nr.2 din 06.01.2017 privind unele masuri fiscal bugetare precum si
modificarea si completarea unor acte normative si de Legea 250 /17.12.2016 privind aprobarea
OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2016.
Cheltuielile materiale s-au stabilit astfel incat sa fie asigurata cu prioritate plata
utilitatilor,urmate de cheltuieli de intretinere, reparatii, contracte in derulare pentru achzitionarea
de bunuri si servicii, precum si alte cheltuieli considerate prioritare sustinute ca prioritate cu
argument de ordin practic.
In anul 2017 vor fi finantate cu prioritate acele lucrari de investitii noi si in continuare.
Prin urmare, bugetul local al comunei Urecheni pe anul 2017, are o prevedere la
venituri de 4.742.000.lei si la cheltuieli 6.088.489 lei, conform anexelor la hotarare.
Este necesar sa precizam ca pentru anul 2017 propunem sa utilizam suma de 1.346.489 lei din
excedentul anilor precedenti pentru finantarea unor investitii de interes local.
Bugetul local al Comunei Urecheni pe anul 2017 este structurat astfel:
Sectiunea functionare- cuprinde veniturile destinate cheltuielilor curente, pentru realizarea
atributiilor si competentelor stabilite prin lege,fundamentate in stricta corelare cu posibilitatile
reale de incasare a acestora, repartizate pe capitole bugetare si titluri de cheltuieli si anume:
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cu prestarea serviciilor, subventii, asistenta sociala
si alte cheltuieli.
Sectiunea de dezvoltare din bugetul local cuprinde veniturile destinate cheltuielilor de
capital potrivit politicilor de dezvoltare la nivelul Comunei Urecheni defalcate pe capitole
bugetare.
De asemenea “Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala din bugetul
local al comunei Urecheni pe anul 2017 cuprinde obiectivele de investitii structurate pe capitole

bugetare in conformitate cu creditele de angajament si cu duratele de realizare ale acestora
grupate pe investitii in continuare, investitii noi si alte cheltuieli de investitii.
Veniturile bugetului local sunt in suma de 4.742.000 lei
Cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 4.438.000 lei
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 1.650.489 lei
Referitor la alocarea sumelor pe capitole, subcapitole, articole si alienate se prezinta
urmatoarea propunere de alocare a sumelor prognozate ca venituri in acest an.
Cap 51.02 ”Autoritati executive” 1.196.000 lei din care:
Sectiunea functionare
• 896.000 lei pentru cheltuieli de personal,stabilite in functie de drepturile salariale
reglementate prin actele normative in vigoare.
• 300.000 lei pentru achizitionarea de bunuri si servicii necesare si anume
c/val.utilitati, reparatii, contracte de service incheiate cu diversi furnizori,
cheltuieli de perfectionare personal, deplasari, obiecte de inventar, carburanti si
alte cheltuieli materiale.
Cap. 54.02”Alte servicii publice generale”s-a fundamentat un necesar de 150.000 lei
pentru constituirea fondului de rezerva.
Avand in vedere prevederile art.15 alin 1 si 2 si ale art.36 alin.1 si 2 din Legea
nr.273/2006,actualizata privind finantele publice locale,in bugetele locale se inscrie fondul de
rezerva bugetara la dispozitia consiliului local,judetean dupa caz ,in cota de pana la 5% din
totalul cheltuielilor.Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite,pe baza
de hotarari ale consiliilor locale, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute
aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale.
Fondul de rezerva bugetara poate fi majorat in cursul anului cu aprobarea consiliului local din
disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului.
Cap.56.02 “Transferuri “ 40.000 lei
Avand in vedere prevederile art.118,din legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului coraborate cu art.94,din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, finantarea acestor activitati se face si din bugetul local in
cota de 25% cu o valoare estimata de 40.000 lei.

Cap.61.02 :” Ordinea publica si siguranta nationala “ s-a fundamentat un necesar de
293.000 lei din care:
Sectiunea functionare
•

cheltuieli de personal 149.000 lei

•

bunuri si servicii 30.000 lei

Sectiunea dezvoltare
•

114.000 lei achizitia unei autospeciale stins incendii

Cap 65.02 “Invatamant”- 1651.000 lei din care;
Sectiunea functionare
•

1340.000 lei cheltuieli cu salariile personalului angajat in scoli, precum si 20 mii lei
pentru decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic.

•

163.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

•

15.000 lei pentru plata burselor scolare sociale

•

13.000 lei pentru plata stimulentelor educationale speciale

Sectiunea dezvoltare
• 40.000 lei pentru achizitionarea a 8 echipamente proiectare
• 60.000 lei instalatie electrica scoala nr.1 Urecheni
Cap.66.02 “Sanatate”- 100.000 lei
Sectiunea functionare
100.000 lei reparatii curente alee interioara, garduri si parcarea de la Dispensarul uman
Cap.67.02 ” Cultura, recreere si religie” - 216.000 lei , din care;
Sectiunea functionare
•

27 .000 lei cheltuieli de personal

•

54.000 lei bunuri si servicii pentru intretinerea Bibliotecii, Caminului cultural,
Parcului si Terenului de sport

•

5 .000 lei pentru Asociatia sportiva Zorile Urecheni

•

60.000 lei sustinerea unitatilor de cult

Sectiunea dezvoltare
• 20.000 lei achizitia unei cositoare profesionale
•

50.000 lei imprejmuire cu gard teren sport

Cap. 68.02 “Asistenta sociala”- 646.000 lei , din care;
•

276.000 lei reprezentand salariile insititorilor persoanelor cu handicap grav si
cotributiile aferente pentru 2017;

•

295.000 lei indemnizatiile lunare pentru persoanele cu handicap;

•

70.000 lei ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne beneficiari ai Legii
416/2001 si din subventii .

•

5 .000 lei ajutoare de urgenta

Cap. 70.02 “Servicii si dezvoltare publica”

710.000 lei,din care;

Sectiunea functionare
• 30.000 lei cheltuieli salariale
• 160.000 lei cheltuieli cu intretinere si consum iluminat public stradal si alimentare
cu apa.
Sectiunea dezvoltare
520 mii lei cheltuieli de capital din care:
• 10 mii lei achizitia si instalarea camere supraveghere stradala
• 25 mii lei consultanta, SF, avize, asistenta tehnica pentru obiectivul ”
Modernizarea sistemului de iluminat public”
• 300 mii lei avize, consultanta, lucrari de “Extindere retea alimentare cu apa pentru
strazile Catuna,Valeni si Teilor,”
• 100 mii lei obiectiv Cadastru general comuna Urecheni (documentatii cadastrale
si evaluare)
• 50 mii lei Extindere retea electrica str.Castelului, sat Urecheni, comuna Urecheni,
judetul Neamt
• 35 mii lei pentru achizitia unei pompe la reteaua de alimentare cu apa.
Cap. 74.02 ”Protectia mediului” 100 mii lei din care;
Sectiunea functionare
•

50 .000 lei cheltuieli colectare si transport gunoi menajer

Sectiunea dezvoltare
•

50 .000 lei cheltuieli asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii “Infiintare
infrastructura de apa uzata si statie epurare in satele Urecheni si Ingaresti.

Cap 84.02 “Drumuri” 986489 mii lei,din care ;
Sectiunea functionare
•

190.000 lei pentru achizitie carburanti,intretinere si reparatii utilaje si intretinere
drumuri comunale si satesti.

Sectiunea dezvoltare
796489 mii lei cheltuieli de capital, din care
•

60.000 lei cheltuieli cu avize, studii , pentru “Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu “punctele Cobuz Neculai,Tudose Maria si Marcu Vasile,

•

150.000 lei asistenta tehnica studii, avize Modernizare DS si DC in satele Ingaresti
si Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt.

•

451.489 lei proiectare , studii, avize, asistenta tehnica, lucrari Modernizare drumuri
satesti

•

135.000 lei achizitia autoutilitara (UNIMOG)

Fata de cele precizate mai sus va rog sa initiati un Proiect de hotarare cu privire la aprobarea
bugetului general consolidat pentru anul 2017.

Consilier superior,
Vartolomei Maria

Primaria comunei Urecheni
Nr 1904/13.03.2017
EXPUNERE

DE

MOTIVE

La proiectul de hotarare cu privire aprobarea bugetului local consolidat al comunei
Urecheni pe anul 2017
Bugetul de venituri si cheltuieli al Unitătii Administrativ-Teritoriale Urecheni pentru anul
2017 s-a elaborat având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările ulterioare si a Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.
Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole,
subcapitole, titluri, după caz.
Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi
cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate
şi prefinanţări.
La baza fundamentarii veniturilor au contribuit o serie de elemente si anume;
Adresa nr 4853/24.02.2017 a AJFP Neamt si adresa nr.3311/28.02,2017 a Consiliului
Judetean Neamt privind repartizarea:
- sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
anul 2017 - 764.000 lei
- cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul
2017- 719.000 lei
-sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraselor si municipiilor - 2.097.000 lei
- sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea programelor de dezvoltare
locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017300.000 lei

- cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017- 200.000 lei
2. Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu
lemne,carbuni,combustibili petrolieri - 35.000 lei
3. Estimarea veniturilor proprii pentru anul 2017 conform Legii nr.6/2017 privind
bugetul de stat pe anul 2017- 627.000 lei
Avand in vedere referatul intocmit de catre doamna consilier superior Vartolomei MariaCompartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate privind propunerea de
initiere a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei
Urecheni pentru anul 2017 va supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2017 pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.
Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
Nr 1905/13.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion cu
privire cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2017 am
constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe
anul 2017, precum si OUG nr.2 din 06.01.2017 privind unele masuri fiscal bugetare precum si
modificarea si completarea unor acte normative si de Legea 250 /17.12.2016 privind aprobarea
OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2016.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea bugetului local
consolidat al comunei Urecheni pe 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

Nr 1906/13.03.2017
HOTARAREA NR
DIN 16.03.2017
cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2017
- Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de
16.03.2017;
- Având in vedere raportul financiar contabil nr 1903/13.03.2017, prin care se
propune aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2017;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul
Tanaselea Ion;
- Având in vedere prevederile art.5 din Legea 6/2017, lege privind bugetul de stat
pentru anul 2017;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.46 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T A R A Ş T E:
- Art1. Aprobă bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale pentru
anul 2017 pe cele doua sectiuni : functionare si dezvoltare conform anexelor nr 1 si 2, care
la partea de venituri cuprinde 4742 mii lei si la partea de cheltuieli 6089 mii lei din care
1347 mii lei excedent .

Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

-

Program 2017

Total an/mii lei RON

descentralizate la nivelul comunelor TOTAL 11.02.02- din care
2097
1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din care:

-

salarii, sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani

1478

1340

, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora
-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea
educatiei nationale nr 1.2011
138

3.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare
571
4.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea

35

416
5.Plata stimulentelor educationale speciale

13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)

1064

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale
(11.02.05)
Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.04)

703

Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, conform anexei 3 la prezenta
hotarare.
Art.3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar precum si fondul salariilor
de baza, conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni si institutiile subordonate Consiliului local;
Art.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi 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,

HOTARAREA NR 15
DIN 16.03.2017
cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2017
- Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de
16.03.2017;
- Având in vedere raportul financiar contabil nr 1903/13.03.2017, prin care se
propune aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2017;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul
Tanaselea Ion;
- Având in vedere prevederile art.5 din Legea 6/2017, lege privind bugetul de stat
pentru anul 2017;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.46 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T A R A Ş T E:
- Art1. Aprobă bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale pentru
anul 2017 pe cele doua sectiuni : functionare si dezvoltare conform anexelor nr 1 si 2, care
la partea de venituri cuprinde 4742 mii lei si la partea de cheltuieli 6089 mii lei din care
1347 mii lei excedent .

Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

-

Program 2017

Total an/mii lei RON

descentralizate la nivelul comunelor TOTAL 11.02.02- din care
2097
1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din care:

-

salarii, sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani

1478

1340

, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora
-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea
educatiei nationale nr 1.2011
138

3.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare
571
4.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea

35

416
5.Plata stimulentelor educationale speciale

13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)

1064

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale
(11.02.05)
Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.04)

703

Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2017, conform anexei 3 la prezenta
hotarare.

Art.3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar precum si fondul salariilor
de baza, conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni si institutiile subordonate Consiliului local;
Art.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Popa Paul

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.

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 15 /16.03.2017
VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI
VENITURI

-Mii leiProgram 2017

03.02
04.02
07.02
16.02

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Taxe de utilizarea bunurilor sau desfãsurarea de activitãti

11
919
290
95

18.02
30.02
33.02
34.02

Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri permise

13
49
13
-

35.02
36.02

Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri

56
100

11.02
42.02

Sume defalcate din TVA
Subventii de la bugetul de stat

3161
35

TOTAL VENITURI
EXCEDENT 2016
TOTAL VENITURI

4742
1347
6089

CHELTUIELI
-Mii lei51.02
54.02
56.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

Autoritãti publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publicã si sigurantã nationalã
Invãtãmânt
Sanatate
Culturã, recreere si religie
Asigurãri si asistentã socialã
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
TOTAL

1196
150
40
293
1651
100
215
646
711
100
987
6089

Program de
rectificare
HCL /

Influiente
+/-

Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr15 /16.03.2017
VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI PE SECTIUNI
SECTIUNEA DEZVOLTARE- VENITURI
-Mii leiProgram 2017

37.02

TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE
DECAT SUBVENTIILE
EXCEDENT
TOTAL VENITURI

Program de
rectificare
HCL /

Influiente
+/-

304
1347
1651

SECTIUNEA DEZVOLTARE- CHELTUIELI
-Mii lei-

51.02
65.02
67.02
61.02
70.02
74.02
84.02

Autoritãti publice si actiuni externe
Invãtãmânt
Culturã, recreere si religie
Ordinea publica si siguranta nationala
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
TOTAL

100
69
114
521
50
797
1651

SECTIUNEA FUNCTIONARE - VENITURI
-Mii leiProgram 2017

03.02
04.02
07.02
11.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02
43.02

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe de utiliz bunurilor sau desf de activitãti
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri permise
Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri
Transf volunt, altele decat subv
Subventiuu de la bug de stat
Subventii de la administratia centrala
TOTAL VENITURI

11
919
290
3161
95
13
49
13
56
100
-304
35
4438

Program de
rectificare
HCL

Influiente
+/-

SECTIUNEA FUNCTIONARE - CHELTUIELI
-Mii lei-

51.02
54.02
56.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02
85.01

Autoritãti publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publicã si sigurantã nationalã
Invãtãmânt
Sanatate
Culturã, recreere si religie
Asigurãri si asistentã socialã
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
Plati efectuate in anii prec si rec in anul curent
TOTAL

1196
150
40
179
1551
100
146
646
190
50
190
4438

COMUNA URECHENI
Anexa Nr. 3 la HCL nr 15 /16.03.2017
LISTA PROGRAMELOR DE INVESTITII IN ANUL 2017
Obiectivul de investitie

TOTAL GENERAL,din care
A.Investitii in continuare
B.Investitii noi

Valoar
e totala
a
investi
tiei
10.321
.267
-

Rest
de
exec
utat

Sursa
de
finant
are

Capit
ol
cheltu
iala

Denumi
re
capitol

84.02

Transp
orturi

84.02

Transp
orturi

70.02

Dezvolt
are
publica

Exce
dent
BL

70.02

Dezvolt
are
publica

Exce
dent

84,02

Transp
orturi

1.650.
489
-

B2.Poduri din beton armat peste
paraul
Raiosu,com.Urecheni,jud.Neamt

1.548.
949

B3.Modernizarea sistemului de
iluminat
public,com.Urecheni,jud.Neamt

462.46
8

B4.Extindere retea alimentare cu
apa in
sat.Urecheni,Com.Urecheni,Jud.Ne
amt pe strazile Aleea
Lamaitei,Paraului.str.Catuna,Valen
i, Teilor,Targului si Izvorului
B5.Modernizare drumuri satesti

300.00
0

751.48
9
Dupa
aproba
re prin
ordin
al
ministr
ului
Dupa
aproba
re prin
ordin
al
ministr
ului
Dupa
aproba
re prin
ordin
al
ministr
ului
300.00
0

366.48
9

366.48
9

B1.Modernizare drumuri
comunale si satesti din satele
Urecheni si
Ingaresti,com.urecheni,jud.Neamt

9.422.
267
6.659.
361

Reali Progra
zat la m anul
data 2017
de

Buget
de
stat
PND
L

Buget
de
stat
PND
L

Buget
de
stat
PND
L

B6.Gard teren sport

50.000

50.000

B7 Extindere retea electrica
str.Castelului

35.000

35.000

C.Alte cheltuieli de investitii

899.00
0
354.00
0
135.00
0

899.00
0
354.00
0
135.00
0

C2.2 Achizitie autospeciala pt.
incendii
C2.3 Achizitie camere stadale
HKVISION

114.00
0
11.000

114.00
0
11.000

C2.4 Achizitie echipamente
proiectare
C2.5 Achizitie tractor tuns iarba
MT5097.1C
C2.6 Achizitie pompa retea
alimentare cu apa

40.000

40.000

19.000

19.000

35.000

35.000

C3.CONSOLIDARI
C4
CHELT.PROIECTARE,SF,AVIZE
,CONSULTANTA
C4.1 Chelt PT,SF,avize,consultanta
si expertiza tehnica Modernizare
drumuri satesti
C4.2 Chelt avize,consultant
,expertiza Extindere retea electrica
str.Castelului
C4.3 Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,expert
iza tehnica Modernizare iluminat
public,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.4 Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,expert
iza tehnica Poduri din beton armat
peste paraul
Raiosu,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.5 Chelt

385.00
0

385.00
0

85.000

85.000

15.000

15.000

25.000

25.000

60.000

150.00

C1.Achizitii imobile
C2.Dotari independente
C2.1 Achizitie autoutilitara
UNIMOG

BL
Buget 67.02
local
Buget 70,02
local

Exce 84.02
dent
BL
Buget 61.02
local
Buget 70.02
local
Buget 65.02
local
Buget 67.02
local
Buget 70.02
local

Cultura
Dezvolt
are
publica

Transp
orturi
Ordine
publica
Dezvolt
are
publica
Invata
mant
Cultura
Dezvolt
are
publica

Exce
dent
BL
Exce
dent
BL
Exce
dent
BL

84,02

Transp
orturi

70,02

Dezvolt
are
publica
Dezvolt
are
publica

60.000

Exce
dent
BL

84,02

Transp
orturi

150.00

Exce

84.02

Transp

70,02

.avize,taxe,studii,consultanta,expert
iza tehnica Modernizare drumuri
comunale si
satesti,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.6 Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,expert
iza tehnica Infrastructura de apa
uzata si statie epurare
com.Urecheni,jud.Neamt
C5 Cadastru general si evaluare
com.Urecheni

0

0

dent
BL

orturi

50.000

50.000

Exce
dent
BL

74,02

Protecti
a
mediul
ui

100.00
0

100.00
0

70,02

C6 RK Instalatie electrica Scoala
Gimnaziala Urecheni

60.000

60.000

Exce
dent
BL
Exce
dent
BL

Dezvolt
are
publica
Invata
mant

65.02

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI

Anexa Nr 4 la HCL Urecheni Nr15 /16.03.2017

SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL
permanenti , temporari si fondul salariilor de baza pentru anul 2017,
pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciilor publice de specialitate .

Cod capitol

Denumire
capitol

Nr.salariati
aprobati

Din care
permanenti

Nr.salariati
existenti

51.02

Autoritati
executive
Ordine publica
si siguranta
nationala
Invatamant

22

22

16

Fond salarii
de baza an
2017
Mii lei
896

5

5

4

149

35

35

35

1340

Cultura,recreere
si religie
Asistenta sociala
Servicii si
dezvoltare
publica
TOTAL

1

1

1

27

11
3

11
3

11
1

276
27

77

77

68

2715

61.02

65.02
67.02
68.02
70.02

PRIMARIA URECHENI
Nr 1907/13.03.2017

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului
de achiziţii publice pentru anul 2017

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea
asigurării unei strategii anuale a achizitiilor publice si a unui calendar al procedurilor de achiziţii
publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2017, s-a dispus elaborarea strategiei si a programului
anual al achiziţiilor publice, în care au fost inlcuse achiziţiile preconizate a se efectua de către
personalul cu atribuţii în acest domeniu.
Programul a fost conceput ţinându-se cont de legislatie, de strategia de dezvoltare a
comunei Urecheni, de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a
proiectelor cu finanţare externă, precum şi de necesităţile obiective de bunuri şi servicii ale
instituţiilor publice din localitate. Programul achiziţiilor poate fi modificat şi completat în cursul
anului, în funcţie de realizările bugetului local, eventuale alte venituri atrase la buget, necesitatea
executării unor lucrări de urgenţă, etc.

INTOCMIT,
COCA TANASELEA

Primaria comunei Urecheni
Nr 1908/13.03.2017

Expunere de motive

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere:
Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata precum si H.G.R Nr
395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice;
Va supun dezbaterii si aprobarii Proiectul de hotarire cu privire la aprobarea Strategiei anuale de
achizitii publice si a programului de achiziţii publice pentru anul 2017.
.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Nr 1909/13.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive a domnului Primar Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achiziţii
publice pentru anul 2017 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 Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata
precum si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea Strategiei anuale
de achizitii publice si a programului de achiziţii publice 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
Nr 1910/16.03.2017

HOTĂRÂREA NR.
Din 16.03.2017
cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achiziţii publice
pentru anul 2017

-

-

-

Consiliul Local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.03.2017;
Având în vedere:
proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei , expunerea de motive a
primarului prin care solicită aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a
programului de achiziţii publice pentru anul 2017 .
Raportul de specialitate si avizul comisiei pe domeniu din cadrul Consiliului local
Urecheni
Prevederile Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata precum
si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Prevederile art.45 alin 1, art. 36 , alin 2, lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind
administratia publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare,
adoptă prezenta :
HOTĂRÂRE:
ART. 1 - Se aproba Strategia anuala de achizitii publice si a programului de achiziţii

publice pentru anul 2017 conform Anexelor Nr 1 si Nr 2 la prezenta Hotarare.
ART. 2- Prezenta hotărâre se comunică:
o Institutiei Prefectului –Judetul Neamt
o Compartimentului financiar contabil
o Locuitorilor comunei prin afisare

Inițiator,
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. 16
Din 16.03.2017
cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achiziţii publice
pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.03.2017;
Având în vedere:
proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei , expunerea de motive a
primarului prin care solicită aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a
programului de achiziţii publice pentru anul 2017 .
Raportul de specialitate si avizul comisiei pe domeniu din cadrul Consiliului local
Urecheni
Prevederile Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata precum
si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Prevederile art.45 alin 1, art. 36 , alin 2, lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind
administratia publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare,
adoptă prezenta :
HOTĂRÂRE:
ART. 1 - Se aproba Strategia anuala de achizitii publice si a programului de achiziţii
publice pentru anul 2017 conform Anexelor Nr 1 si Nr 2 la prezenta Hotarare.
ART. 2- Prezenta hotărâre se comunică:
o Institutiei Prefectului –Judetul Neamt
o Compartimentului financiar contabil
o Locuitorilor comunei prin afisare
Presedinte sedinta,
Consilier local
Popa Paul

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 16 /16.03.2017
COMUNA URECHENI
Compartiment Achizitii Publice
APROB,
PRIMAR,
TANASELEA ION

STRATEGIA ANUALA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
A COMUNEI URECHENI

1. Notiuni introductive
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice “Strategia
anuala de achizitie publica se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia ii
corespund procesele de achizitie publica cuprinse in acestea si se aproba de conducatorul
autoritatii contractante”.
Potrivit dispozitiilor art. 11, alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Urecheni
prin Compartimentul Achizitii Publice a elaborat strategia anuala de achizitie publica care
cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de Comuna Urecheni
pe parcursul anului bugetar 2017.
Strategia anuala de achizitie la nivelul Comunei Urecheni se poate modifica sau completa
ulterior, modificari/completari care se aproba conform prevederilor de mai sus.

Introducerea

modificarilor si completarilor in prezenta Strategie este conditionata de identificarea surselor de
finantare.
Compartimentul de Achizitii Publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin
utilizarea informatiilor si a cel putin a urmatoarelor elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivelul Comunei Urecheni ca fiind necesare a fi satisfacute ca
rezultat a unui proces de achizitie, asa cum rezulta din solicitarile transmise de toate
compartimentele de specialitate din cadrul Comunei Urecheni, prezentate in anexe;
b) valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecarei nevoi;
c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui
proces care sa asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivelul Comunei Urecheni si, dupa caz necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.
In cadrul Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul Comunei Urecheni se va elabora
Programul anual al achizitiilor publice si Anexa privind achizitiile directe, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitii la
nivelul Comunei Urecheni.
2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2017
2.1. Atribuirea unui contract de achizitie publica / acord – cadru este rezultatul unui
proces ce se deruleaza in mai multe etape.
2.2. Comuna Urecheni in calitate de autoritate contractanta prin Compartimentul de
Achizitii Publice trebuie sa se documenteze si sa parcurga pentru fiecare proces de achizitie
publica trei etape distincte:
a) etapa de planificare / pregatire, inclusiv consultarea pietei;
b) etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului / acordului – cadru;
c) etapa post atribuire contract / acord – cadru, respectiv executarea si monitorizarea
implementarii contractului / acord – cadru.

a) Etapa de planificare / pregatire, inclusiv consultarea pietei;
- Se initiaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate si se incheie cu
aprobarea de catre primarul Comunei Urecheni a documentatiei de atribuire, inclusiv a
documentelor suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura respectiva.
Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoarea estimata
egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice si este obiect de evaluare in conditiile stabilite la art. 23 din H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizitie publica / acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de
planificare / pregatire a achizitiilor in legatura cu:
a) relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte
si resursele disponibile pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achizitie
publica, pe de alta parte;
b) procedura de atribuire aleasa, precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului
de achizitie publica asociate, daca este cazul;
c) tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri
de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea
defectuoasa a obligatiilor contractuale;
e) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului / acord – cadru, precum si
orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii si/sau indeplinirea obiectivelor
Comunei Urecheni;
f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 alin.
2-5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si dupa caz decizia de a reduce
termenele in conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, crtiteriile de
calificare privind capacitatea si dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire si
factorii de evaluare utilizati;
g) obiectivul din Strategia de dezvoltare a Comunei Urecheni la a carui realizare contribuie
contractul /acordul – cadru respectiv daca este cazul;
h) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor Comunei Urecheni.
b) Etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului / acordului – cadru – incepe
prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in
vigoare a contractului de achizitie publica / acord – cadru.
Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice, Comuna Urecheni
va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari,
respectiv cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus

identificate existente la nivel central. Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea
caietelor de sarcini / specificatiilor tehnice, prin exceptie de la regula de mai sus, Comuna
Urecheni va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii de achizitie, selectat in conditiile
legislatiei achizitiilor publice.
3. Programul anual al achizitiilor publice
3.1. Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 la nivelul Comunei Urecheni se
elaboreaza pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si
cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica / acord – cadru pe care Comuna Urecheni
intentioneaza sa le atribuie in decursul anului 2017.
3.2. La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 s-a tinut cont de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari, prezentate in ANEXE;
b) gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor compartimentelor de specialitate;
c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificari in bugetul
Comunei Urecheni, Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 se va actualiza, in
functie de fondurile aprobate.
3.3. Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Urecheni este prevazut
in ANEXA la prezenta Strategie si cuprinde cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica /acord cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a acordului – cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui
proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA, stabilita in baza estimarilor compartimentelor de
specialitate;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
3.4. Dupa aprobarea Bugetului pe anul 2017 si definitivarea Programului anual de achizitii
publice pentru anul 2017 al Comunei Urecheni in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii,

Compartimentul de Achizitii Publice va publica Programul anual al achizitiilor publice in SEAP
si pe pagina de internet a institutiei-www.urecheni.ro
De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din Programul
anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 a Comunei Urecheni, precum si a oricaror
modificari asupra acestuia, extrase care se refera la contractele/acordurile – cadru de produse
si/sau servicii a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7
alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, contractele / acordurile – cadru de
lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. 5 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Publicarea se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarilor .
Avand in vedere dispozitiile art. 4 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /
acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia “prin ordin
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se pot pune la dispozitia
autoritatilor contractante si al furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set de instrumente
ce se utilizeaza pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul autoritatii contractante,
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie si monitorizarea implementarii
contractului, precum si prevenirea / diminuarea riscurilor in achizitii publice” Compartimentul
de Achizitii Publice va proceda la revizuirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul
2017 al Comunei Urecheni in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora /
aproba in legatura cu prezenta strategie, in termen de cel putin 15 zile de la data intrarii lor in
vigoare sau in termenul precizat in mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba.
4. Sistemul de control intern
4.1 Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politica interna,
Compartimentul de Achizitii Publice considera ca sistemul propriu de control intern trebuie sa
acopere toate fazele procesului de achizitii publice de la pregatirea achizitiei pana la executarea
contractului, iar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea contractului de
achizitie publica care urmeaza a fi atribuit.
De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a
procesului de achizitii publice controlul intern va trebui sa includa cel putin urmatoarele faze:

pregatirea achizitiilor, redactarea documentatiei de atribuire, desfasurarea procedurii de atribuire,
implementarea contractului.
4.2 Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:
- Separarea atributiilor, cel putin intre functiile operationale si functiile financiare / de plata,
persoanelor responsabile cu achizitiile publice si compartimentele tehnice si economice, cerinte
de separare a atributiilor care depind de alocarea cu personal la nivelul Comunei Urecheni,
respectiv de resursele profesionale proprii.
- “Principiul celor 4 ochi” care implica impartirea clara a sarcinilor in doi pasi: pe de o parte
initierea si pe de alta parte verificarea efectuate de persoane diferite.
- Fundamentarea avizelor interne acordate de Compartimentul Financiar – Contabilitate si
Compartimentul Juridic si Relatii cu Publicul se bazeaza pe recomandari si observatii de
specialitate.
5. Exceptii
5.1 Prin exceptie de la art. 12 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /
acord – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care Comuna
Urecheni va implementa in cursul anului 2017, proiecte finantate din fonduri nerambursabile
si/sau proiecte de cercetare – dezvoltare va elabora distinct pentru fiecare proiect in parte un
program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de
elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice, a procedurilor prevazute in prezenta Strategie
si a procedurilor operationale interne a Comunei Urecheni.
5.2 Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
precum si ale art. 1 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului – cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la exceptarile de la legislatia achizitiilor
publice a achizitiilor de produse, servicii si sau/ lucrari care nu se supun regulilor legale,
Comuna Urecheni va proceda la achizitia de produse, servicii si/sau lucrari exceptate, pe baza
propriilor proceduri operationale interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza
atribuirii contractelor de achizitie publica respectiv nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, asumarea raspunderii.
Astfel, Comuna Urecheni incheie protocoale/contracte pentru:

- utilitati energie electrica si termica;
- utilitati apa rece si canalizare;
- retea informatica si posta electronica WAN.
5.3 Comuna Urecheni va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul electronic al
achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai in
conditiile legii si numai pentru situatiile expres reglementate prin lege.
Prin exceptie de la regula online, procedurile de achizitie realizate pe baza procedurilor
interne proprii, se vor realiza in sistem offline.
6. Prevederi finale si tranzitorii
6.1 Comuna Urecheni prin compartimentul specializat in domeniul achizitiilor va tine evidenta
achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari, precum si a tuturor achizitiilor de produse,
servicii si lucrari, ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice.
6.2 Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2017 se va publica pe pagina de internet
www.urecheni.ro

Contabil,
VARTOLOMEI MARIA

Compartiment Achizitii Publice,
TANASELEA COCA

PRIMARIA COMUNEI URECHENI
NR 1911/13.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a execedentului anual al bugetului local rezultat
la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016

Execedentul anual al bugetului local, rezultat dupa incheierea exercitiului bugetar se
poate utiliza :
-ca sursa de finantare a cheltuelilor sectiunii de dezvoltare;
-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile
si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul current;
-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz , la sfarsitul excedentului bugetar.
La finele anului 2016 ,excedentul rezultat al executiei bugetare a fost de 1.346.489
lei.
Acest fond poate fi utilizat temporar pentru acoperirea golurilor de casa provenit
din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirera
definitiva a eventualului deficit bugetar sau finantarea unor investitii din competenta
autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale
in interesul colectivitatii.
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
, cu modifcarile si completarile ulterioare;
In baza art.36, alin (4), lit a) si ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata;

Fata de cele mai sus,

PROPUNEM

1.

Aprobarea utilizarii in anul 2017 a execedentului anual al bugetului local rezultat
la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016 in suma de 1.346.489 lei ,
conform prevederilor art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 , cu destinatia
finantarii obiectivelor de investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum
urmeaza:

•

60.000 lei pentru obiectivul de investitii “Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu;

•

150.000 lei pentru obiectivul de investitii Modernizare DS si DC Comuna
Urecheni ;

•

25.000 lei pentru obiectivul de investitii Modernizare iluminat public;

•

50.000 lei pentru obiectivul de investitii Infrastructura de apa uzata si statie
epurare;

•

416.489 lei pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri satesti;

•

300.000 lei pentru obiectivul de investitii extindere retea alimentare cu apa;

•

100.000 lei pentru obiectivul cadastru general

•

60.000 lei pentru RK instalatie electrica la Scoala Gimnaziala Urecheni.

•

50.000 pentru obiectivul Extindere retea electrica str,Castelului

•

135.000 lei achizitie autoutilitara (UNIMOG).
Consilier superior,
Vartolomei Maria

Primaria comunei Urecheni
Nr 1912/13.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Analizând raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Urecheni şi având în vedere prevederile
art. 58 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi
completările ulterioare va supun spre analiza si dezbatere Proiectul de hotarire privind
utilizarea in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2016 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
Nr 1913/13.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea
Ion cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2017 a execedentului anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016 am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt
redactate in termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii
nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea utilizarii in
anul 2017 a execedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar aferent anului 2016.

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
NR1914/13.03.2017
HOTARAREA Nr
Din 16.03.2017
privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2017;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea
utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2016;
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul
comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba utilizarea in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016 in suma de 1.346.489 lei , conform
prevederilor art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii
obiectivelor de investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:

•

60.000 lei pentru obiectivul de investitii “Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu, comuna Urecheni, judetul Neamt”.

•

150.000 lei pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri comunale si
satesti din satele Urecheni si Ingaresti,comuna Urecheni,judetul Neamt “.

•

25.000 lei pentru obiectivul de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat
public,comuna Urecheni, judetul Neamt”.

•

50.000 lei pentru obiectivul de investitii “Infrastructura de apa uzata si statie
epurare comuna Urecheni, judetul Neamt”.

•

416.489 lei pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri satesti”

•

300.000 lei pentru obiectivul de investitii Extindere retea alimentare cu apa

•

100.000 lei pentru obiectivul cadastru general

•

60.000 lei pentru RK instalatie electrica Scoala Gimnaziala Urecheni.

•

50.000 lei pentru obiectivul Extindere retea electrica str Castelului

•

135.000 lei achizitie autoutilitara (UNIMOG)

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza

ordonatorul principal de credite domnul primar Tanaselea Ion.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor 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,

HOTARAREA Nr 17
Din 16.03.2017
privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 16.03.2017;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea
utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar aferent anului 2016;
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul
comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba utilizarea in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2016 in suma de 1.346.489 lei , conform
prevederilor art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii
obiectivelor de investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:

•

60.000 lei pentru obiectivul de investitii “Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu, comuna Urecheni, judetul Neamt”.

•

150.000 lei pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri comunale si
satesti din satele Urecheni si Ingaresti,comuna Urecheni,judetul Neamt “.

•

25.000 lei pentru obiectivul de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat
public,comuna Urecheni, judetul Neamt”.

•

50.000 lei pentru obiectivul de investitii “Infrastructura de apa uzata si statie
epurare comuna Urecheni, judetul Neamt”.

•

416.489 lei pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri satesti”

•

300.000 lei pentru obiectivul de investitii Extindere retea alimentare cu apa

•

100.000 lei pentru obiectivul cadastru general

•

60.000 lei pentru RK instalatie electrica Scoala Gimnaziala Urecheni.

•

50.000 lei pentru obiectivul Extindere retea electrica str Castelului

•

135.000 lei achizitie autoutilitara (UNIMOG)

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza

ordonatorul principal de credite domnul primar Tanaselea Ion.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Popa Paul

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

