ROMANIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Nr 3116/08.05.2017

Proiect
HOTĂRÂREA Nr
Din 09.05.2017

privind implementarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investitie ”Modernizare si dotare camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul
Neamț”
Consiliul local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit in sedinta de indata la data de 09.05.2017,
Vazand expunerea de motive a primarului comunei prin care propune implementarea proiectului
investitie

”Modernizare si dotare camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul

Neamt” in cadrul PNDR Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
Avand in vedere:
- prevederile art.14 si art.36 alin.(2) lit.e) si al art.7 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificările si completările ulterioare,

HOTARAȘTE:
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru implementarea proiectului investitie ”Modernizare
si dotare camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt”
in cadrul PNDR Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural care
este in valoare de maxim 500.000 Euro fara TVA.

Indicatori tehnici
Suprafata camin ce se va moderniza și dota: 306 mp
Suprafata teren aferenta camin: 2702 mp

Indicatori economici
Valoare de investitie: conform devizului general anexat – Anexa 1

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.
Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Urecheni, domnul Ion Tănăselea, pentru a semna
documentaţia necesara cu privire la depunerea proiectului menționat si de a gestiona si semna orice
documente in relatia cu institutia finantatoare (AFIR);
Art. 3 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt considera oportuna si absolut necesara
realizarea proiectului si se angajează să prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei,
sumele necesare lucrărilor și achizitiilor aferente implementării proiectului în cazul în care se obține
finanțarea;
Art. 4 Se aproba raportul de activitate privind activitățile culturale și sociale desfășurate în ultimile 12
luni (Aprilie 2016 – Aprilie 2017) și se aproba programul activităților culturale și sociale pentru anul 2017.
Detalierea activităților se regasește în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt, se angajează să suporte din bugetul local
sumele necesare cofinanţării investiţiei cât şi cele pentru întreţinerea, mentenanta, gestionarea şi/sau
repararea investitiilor realizate pentru o perioada de cel putin 6 ani de la data de la care investitia a fost data
in expoatare;
Art. 6 Proiectul este negenerator de venituri, accesul la investitia realizata va fi gratuit, neingradit,
nediscriminatoriu cu respectarea tuturor reglementarilor legale. Numarul de locuitori ai satelor comunei
Urecheni ce vor fi deserviti de investitie este de 3343 locuitori;
Art.6 Primarul Comunei Urecheni, judeţul Neamt, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 7 Prin grija secretarului Comunei Urecheni, judeţul Neamt, prezenta hotarare se va comunica
institutiei Prefectului – Judetul Neamt se va aduce la cunostinta publica, in conditiile legii.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
Nr 3115/09.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitie ”Modernizare si dotare camin
cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamț”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 tehnico-economici a
obiectivului de investitii “Modernizare si dotare camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni,
judetul Neamț”
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,
HOTĂRÂREA Nr 22
Din 09.05.2017
privind implementarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investitie ”Modernizare si dotare Camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul
Neamț”
Consiliul local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit in sedinta de indata la data de 09.05.2017;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei prin care propune implementarea proiectului
investitie ”Modernizare si dotare Camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul
Neamt” in cadrul PNDR Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
Avand in vedere:
- prevederile art.14 si art.36 alin.(2) lit.e) si al art.7 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
HOTARAȘTE:
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru implementarea proiectului investitie ”Modernizare
si dotare Camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt” in cadrul PNDR
Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural care este in valoare de maxim
500.000 Euro fara TVA.
Indicatori tehnici
Suprafata camin ce se va moderniza și dota: 306 mp
Suprafata teren aferenta camin: 2702 mp
Indicatori economici
Valoare de investitie: conform devizului general anexat – Anexa 1
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.
Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Urecheni, domnul Ion Tănăselea, pentru a semna
documentaţia necesara cu privire la depunerea proiectului menționat si de a gestiona si semna orice
documente in relatia cu institutia finantatoare (AFIR);
Art. 3 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt considera oportuna si absolut necesara
realizarea proiectului si se angajează să prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei,
sumele necesare lucrărilor și achizitiilor aferente implementării proiectului în cazul în care se obține
finanțarea;

Art. 4 Se aproba raportul de activitate privind activitățile culturale și sociale desfășurate în ultimile 12
luni (Aprilie 2016 – Aprilie 2017) și se aproba programul activităților culturale și sociale pentru anul 2017.
Detalierea activităților se regasește în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt, se angajează să suporte din bugetul local
sumele necesare cofinanţării investiţiei cât şi cele pentru întreţinerea, mentenanta, gestionarea şi/sau
repararea investitiilor realizate pentru o perioada de cel putin 6 ani de la data de la care investitia a fost data
in expoatare;
Art. 6 Proiectul este negenerator de venituri, accesul la investitia realizata va fi gratuit, neingradit,
nediscriminatoriu cu respectarea tuturor reglementarilor legale. Numarul de locuitori ai satelor comunei
Urecheni ce vor fi deserviti de investitie este de 3343 locuitori;
Art.7 Primarul Comunei Urecheni, judeţul Neamt, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 8 Prin grija secretarului Comunei Urecheni, judeţul Neamt, prezenta hotarare se va comunica
institutiei Prefectului – Judetul Neamt se va aduce la cunostinta publica, in conditiile legii.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

Primaria comunei Urecheni
Judetul Neamt
Primar
Nr 3114/08.05.2017
Expunere de motive
La proiectul de hotarare cu privire la implementarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind

realizarea obiectivului de investitie ”Modernizare si dotare camin cultural in satul Urecheni, comuna
Urecheni, judetul Neamț”
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;

Avand in vedere:
•

Existenta unui camin cultural renovat dar care nu dispune de dotari corespunzatoare desfasurarii
acticvitatilor, motiv pentru care nu este posibila utilizarea si valorificarea cladirii la capacitate
maxima

•

necesitatea dotarii caminului cultural ca entitate culturala traditionala si din perspectiva imaginii
socio-culturale a comunei Urecheni

•

necesitatea cresterii nivelului cultural al locuitorilor din comuna Urecheni, contribuind la
dezvoltarea infrastructurii sociale , in vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrarii in
structurile europene

•

necesitatea pastrarii identitații locale și a specificului local si a conservarii valorilor culturale
tradiționale din aceasta zona

•

Existenta fondurilor alocate dezvoltarii rurale prin FEADR, MĂSURA 07 – „Servicii de bază şi
reînnoirea satelor în zonele rurale” la domeniile de intervenție:
Sub-Măsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” se încadrează, conform
Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.20, în măsura 07 – “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în
zonele rurale” și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Principalele obiective urmarite prin realizarea investitiei sunt:
•

imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in comuna Urecheni, asigurand cresterea nivelului
cultural si social al populatiei si a gradului de confort al acesteia;

•

cresterea nivelului socio-economic al comunei, stimuland mentinerea populatiei in mediul rural, in
special a tinerilor;

•

crearea unor conditii adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural si de
divertisment pe raza comunei Urecheni;

•

stimularea infiintarii de ansambluri folclorice, grupuri de muzica si dans, care sa permita locuitorilor
de pe raza comunei practicarea in cadru organizat a diferitelor activitati traditionale; o stimularea
derularii de activitati de divertisment sau activitati cu caracter cultural si social;

•

creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultura a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi,
vârstnici şi persoane cu handicap) comunei Urecheni, prin participarea la evenimente de
divertisment, festivaluri folclorice si alte actiuni care se pot derula in cadrul caminului cultural;

•

dezvoltarea activităţilor culturale si de divertisment în comuna Urecheni, în corelaţie cu programele
naţionale de dezvoltare rurală;

•

creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activităţi cu caracter cultural; o
creşterea numărului de copii şi tineri din comuna care participă la festivaluri sau competitii de
teatru, muzica, dans, ce se desfăşoară în spaţiul rural.

•

Numarul de locuitori al comunei Urecheni la ultimul recensamant era de 3343 (recensamant 2011).

•

Consiliul Local Urecheni isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a
investitiei, pe o perioada de cel putin 6 ani de la data la care aceasta va fi data in exploatare.
o Consiliul Local Urecheni isi ia angajamentul sa prevada lucrarile in Bugetul Local pentru
perioada de realizare a investitiei. Comuna Urecheni isi ia angajamentul sa suporte toate
cheltuielile ne-eligibile aferente investitiei.
Pentru realizarea activitatilor programate si pentru derularea unor noi activități cum ar fi Festivalul

tradițiilor culinare din comuna Urecheni se preconizeaza realizarea urmatoarelor lucrari de modernizare:
- Achizitii dotari specifice pentru activitati sociale si culturale;
- Sistem de alarma;
- Sistem fonoabsorbant.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarare cu privire la implementarea și aprobarea
indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie ”Modernizare si dotare
camin cultural in satul Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamț” pe care va rog sa il analizati si sa
il votati.

Primar,
Tanaselea Ion
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA URECHENI
Nr 2267/24.03.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, statului de funcții și a
numărului de personal a aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț pe anul 2017
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 republicată cu
modificările și completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici, funcțiile
publice se stabilesc pentru fiecare autoritate sau instituție publică prin hotărâre de
consiliu local la propunerea primarului în baza avizului Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici București.
In conformitate cu prevederile art 24 din Legea Nr 188/1999 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare gestiunea curenta a resurselor umane din cadrul
institutiei este realizata de catre domnul Axinte Ovidiu consilier juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Potrivit prevederilor art.36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare consiliul local aprobă
în condițiile legii la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții a
aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes
local, precum și reorganizarea și statul de funcții al regiilor autonome de interes local.
Conform prevederilor Legii nr.188/1999, structura organizatorică trebuie să respecte
anumite cerințe privind numărul de funcții publice în vederea constituirii
compartimentelor (birouri, servicii, direcții), numărul maxim al funcțiilor publice de
conducere este de 12% din numărul total de funcții publice.
Comuna Urecheni are în componență un numar de 3 sate și o populatie de 4000
locuitori .
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Institutia Prefectului Judetul Neamt ne-a transmis situatia cuprinzind numărul maxim
de posturi în conformitate cu prevederile O.U.G nr 63/2010, pentru comuna Urecheni
fiind stabilite un numar de 32 posturi după cum urmeaza:
 Număr maxim de posturi potrivit pct 1 din anexa la O.U.G. 63/2010 27 posturi.
 Posturi pentru Compartimentul de Poliție locală Urecheni potrivit
pct 3 din anexa la O.U.G 63/2010 -4 posturi.
 Posturi sofer microbuz scolar conform pct 5 din anexa la O.U.G Nr
63/2010-1 post.
Fata de ultima avizare Organigrama si statul de functii au suferit urmatoarele modificari:
1) Transformarea urmatoarelor functii vacante:
a) Compartiment Urbanism
-Transformarea functiei publice de referent superior vacanta in
functie publica de consilier asistent.
b) Compartiment agricol
-Transformarea functiei publice de consilier superior vacanta in functie
publica de consilier asistent.
2) Ocuparea functiei de consilier asistent in cadrul Compartimentului Urbanism
in urma concursului de recrutare de la finalul anului 2017.
3) Infiintarea compartimentului Secretariat-Relatii cu publicul avand in structura
o functie publica executie de consilier debutant- compartiment infiintat la solicitatea
Institutiei Prefectului Judetul Neamt in urma desfasurarii controlului de fond de la
Primaria Urecheni.
4) Infiintarea unui post contractual de asistent medical comunitar debutant la
Compartimentul Asistenta sociala avand in vedere numarul mare de persoane nevoiase
de pe raza comunei Urecheni.
În conformitate cu cele de mai sus și cu respectarea prevederilor legale în domeniu, a fost
întocmită o nouă documentație privind funcțiile publice și cele contractuale, un nou Stat
de funcții și o nouă Organigramă pe care vi le supunem spre aprobare.
Primar,
TĂNĂSELEA ION
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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e_mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Proiect

H O T Ă R Â R E A NR
DIN
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile LEGII nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici,
(r2), cu modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul
Compartimentului de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 17470 din 2017pentru functiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si Adresa Institutiei
Prefectului Judetul Neamt Nr 4715/06.04.2017;
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă funcțiile publice și organigrama aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă

statul de funcții privind

funcțiile publice precum și

personalul

funcțiile de demnitate publică ,

contractual

a aparatului de specialitate al

primarului comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotărâre
.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi
contrare cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prezenta hotărâre .

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

5|Page

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e_mail: primaria_urecheni@yahoo.com
H O T Ă R Â R E A NR 23
DIN 09.05.2017
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile LEGII nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici,
(r2), cu modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul
Compartimentului de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 17470 din 2017 pentru functiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si Adresa Institutiei
Prefectului Judetul Neamt Nr 4715/06.04.2017;
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă funcțiile publice și organigrama aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă

statul de funcții privind

funcțiile publice precum și

personalul

contractual

funcțiile de demnitate publică ,
a aparatului de specialitate al
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primarului comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotărâre
.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi
contrare cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prezenta hotărâre .

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

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.
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Catre,
Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea Ion.

Avand in vedere faptul anumite functii publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni nu au fost ocupate in ultima perioada va propun
urmatoarele:

1. Transformarea functiei vacante de consilier grad profesional asistent din
cadrul compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni, in functie publica vacanta de consilier grad
profesional debutant.

Consider ca prin aceasta actiune se va facilita accesul persoanelor interesate in vederea
ocuparii unei functii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni si se va asigura cresterea calitatii administratiei publice locale.

Consilier juridic.
Axinte Ovidiu

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind transformarea unei functii publice vacante de executie din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Avand in vedere:
Prevederile art III al OUG Nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr
273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art 107 alin (2) lit (b) din Legea Nr 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Faptul ca anumite functii publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni nu au fost ocupate in ultima perioada;
Prevederile Legii nr 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative,republicata,cu modificarile si cmpletarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art 36 alin (2) lit (a) ale alin (3) lit (b) si ale art 45 alin (1)
din Legea Nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului local Urecheni proiectul de
hotarare privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt pe care va rog
sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

Raport de specialitate
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion;
-prevederile art III al OUG Nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr
273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii;
-prevederile art 107 alin (2) lit (b) din Legea Nr 188/1999 privind statutul
functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;
“(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele situaţii:
a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici;
b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau întro funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat
pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.”

Avand in vedere faptul ca anumite functii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni nu au fost ocupate in ultima perioada.
Fata de considerentele expuse anterior propunem spre aprobare Consiliului local
Urecheni privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTARIRE Nr
DIN
privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara la data de ;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion in
calitate de initiator al proiectului de hotarare;
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile art III al OUG Nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr
273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art 107 alin (2) lit (b) din Legea Nr 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
Prevederile art 36 alin (2) lit (a) ale alin 3 lit (b) si ale art 115 alin (1) lit (b) din
Legea Nr 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, conform anexei Nr 1 parte
integranta din prezenta hotarare.
Art 2. Se aproba modificarea statului de functii conform anexei nr 1 parte integranta din
prezenta hotarare.
Art 3. Secretarul comunei va indeplini procedura de comunicare catre ANFP a prezentei
hotarari, in conformitate cu prevederile Legii nr 188/1999 privind statutul functionarilor
publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Art 4. 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-teritorial.

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 24
DIN 09.05.2017
privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta de indata la data de
09.05.2017;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion in
calitate de initiator al proiectului de hotarare;
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile art III al OUG Nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr
273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art 107 alin (2) lit (b) din Legea Nr 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
Prevederile art 36 alin (2) lit (a) ale alin 3 lit (b) si ale art 115 alin (1) lit (b) din
Legea Nr 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, conform anexei Nr 1 parte
integranta din prezenta hotarare.
Art 2. Se aproba modificarea statului de functii conform anexei nr 1 parte integranta din
prezenta hotarare.
Art 3. Secretarul comunei va indeplini procedura de comunicare catre ANFP a prezentei
hotarari, in conformitate cu prevederile Legii nr 188/1999 privind statutul functionarilor
publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Art 4. 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
Tanaselea Ioan

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 24 /09.05.2017

Functia publica de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni ce urmeaza a fi transformata

Nr
crt

Pozitia in statul de functii

Functia publica vacanta de
executie existenta

1.

COMPARTIMENT
AGRICOL
Pozitia 7
ID POST 436951

Consilier clasa I grad
profesional asistent

Functia publica
vacanta de executie
transformata
Consilier clasaI grad
profesional debutant

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 09.05.2017
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2) din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al functiilor publice ( anexa I
la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 ) ;

- art. 23 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul de specialitate întocmit de catre
consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni ;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (9) şi ale art. 115, alin. (1), litera
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni pentru anul 2017 conform anexei , parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei
Urecheni, în calitate de ordonator principal de credite, si personalul din compartimentele de
specialitate .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt –Primarului
comunei Urecheni , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Compartimentului financiar
contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

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

H O T Ă R Â R E A Nr 25
din 09.05.2017
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2) din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al functiilor publice ( anexa I
la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 ) ;

- art. 23 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul de specialitate întocmit de catre
consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni ;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (9) şi ale art. 115, alin. (1), litera
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni pentru anul 2017 conform anexei , parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei
Urecheni, în calitate de ordonator principal de credite, si personalul din compartimentele de
specialitate .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt –Primarului
comunei Urecheni , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Compartimentului financiar
contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

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.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni pentru anul 2017
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin planul de ocupare a funcţiilor
publice se stabileşte :
1) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
2) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
3) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
4) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
5) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
6) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
7) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici.
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din
administraţia publică locală se elaborează anual de către primar, prin aparatul de specialitate, cu
consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator
principal de credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său
şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice sunt cele stabilite în Anexa la Ordinul nr.
7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice .
Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice devin obligatorii după aprobarea lor prin
hotărâre de consiliu local. Prin excepţie autoriţăţile publice locale pot modifica semestrial
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .
Analizand referatul consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului al
comunei urecheni, judetul Neamt, prin care ne aduce la cunostinta ca, in conformitate cu
prevederile art. 6 alin. 2 din Ordinul nr. 7660/2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, este
necesar a se aproba planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni, actualizat, pentru anul 2016.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi art. 45 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi

completată, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Urecheni proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni pentru anul 2016 .
Primar ,
Tanaselea Ion

REFERAT

Axinte Ovidiu consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului al
comunei Urecheni, judetul Neamt, va aduc la cunostinta ca, in conformitate cu
prevederile art. 6 alin. 2 din Ordinul nr. 7660/2006 a Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului
de ocupare a functiilor publice, este necesar a se aproba planul de ocupare a
functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni
pentru anul 2017.
Prin HCL s a aprobat transformarea unor posturi de functionari publici
vacante in vederea scoaterii la concurs. Pentru a putea obtine avizul ANFP este
necesar aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
cuprinzand si aceste modificari.
Fata de cele prezentate mai sus rog sa dispuneti intreprinderea masurilor
necesare pentru aprobare in Consiliul local al comunei Urecheni a Planului de
ocupare a functiilor publice pentru anul 2017.

Consilier juridic,
Axinte Ovidiu

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

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

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 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 Iunie 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
HOTARIRE Nr
DIN 15.05.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 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 Iunie 2017, domnul Tanaselea Ion.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Iunie 2017 domnul Tanaselea Mihai-Marcel.
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 26
DIN 15.05.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 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 Iunie 2017, domnul Tanaselea Ion.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Iunie 2017 domnul Tanaselea Mihai-Marcel.
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
Tanaselea Ioan

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.

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind implementarea proiectului „Înființare infrastructură de
apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni,
județul Neamt

Obiectivul general al proiectului, este imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul
spatiului rural imbunatatirea conditiilor si a standardelor de viata mentinerea si atragerea
populatiei in mediul rural. Necesitatea si oportunitatea acestei investitii, rezulta din nevoia de a
asigura premisele unei dezvoltari durabile ulterioare, din punct de vedere economic,urbanistic,
social si sanatate publica precum si pentru a lasa generatiilor viitoare un mediu propice
dezvoltarii. In vederea obtinerii resurselor financiare necesare acoperirii valorii de executie a
lucrarilor de executii la obiectivul de investitii prezentat, solicit aprobarea implementarii
proiectului „Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni si
Ingaresti, comuna Urecheni, județul Neamt”. De asemenea propunem Consiliului local Urecheni
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului, confom anexelor precum si
aprobarea depunerii proiectului sus mentionat. Avand in vedere cele prezentate mai sus supunem
spre dezbatere si aprobare Consiliului local Urecheni proiectul de hotarare.

Primar.
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului
primar Tanaselea Ion privind implementarea proiectului „Înființare infrastructură
de apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna
Urecheni, județul 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;

Prin urmare avizez favorabil proiectul de

hotarire privind implementarea proiectului „Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare
în satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni, județul 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
din 15.05. 2017
privind implementarea proiectului „Înființare infrastructură de apă uzată și stație de
epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni,
județul Neamt
Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism și
Amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Urecheni;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Urecheni adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se aprobă implementarea Proiectului „Înființare infrastructură de apă uzată
și stație de epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni , judetul Neamt”
denumit in continuare Proiectul.
Art.2. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea si potentialul Proiectului „Înființare
infrastructură de apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna
Urecheni , judetul Neamt” ce va fi depus pentru finanțare prin P.N.D.R, Submăsura 7.2 –
Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

Art.3. - Cheltuielile și lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală, potrivit legii.
Art.4. – Comuna Urecheni se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art.5. - Numărul gospodăriilor deservite direct, al persoanelor deservite direct, al
instituțiilor de interes public, de interes social și al operatorilor economici deserviți de Proiect
este conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Se aprobă caracteristicile tehnice și indicatorii tehnico-economici ai
Proiectului, conform Anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. – Se aprobă asigurarea tuturor cheltuielilor necesare cofinanțării Proiectului, dacă
va fi cazul.
Art.8. – Se nominalizează domnul Ion Tănăselea, reprezentant legal și primar al
Comunei Urecheni pentru relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în derularea
Proiectului.
Art.9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Urecheni, județul Neamţ, domnul Ion Tănăselea.
Art.10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei
Urecheni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Urecheni și prefectului județului
Neamţ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

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 27
din 15.05. 2017
privind implementarea proiectului „Înființare infrastructură de apă uzată și stație de
epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni,
județul Neamt
Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism și
Amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Urecheni;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
g) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
h) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
i) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
j) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
k) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
l) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Urecheni adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se aprobă implementarea Proiectului „Înființare infrastructură de apă uzată
și stație de epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni , judetul Neamt”
denumit in continuare Proiectul.
Art.2. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea si potentialul Proiectului „Înființare
infrastructură de apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni si Ingaresti, comuna

Urecheni , judetul Neamt” ce va fi depus pentru finanțare prin P.N.D.R, Submăsura 7.2 –
Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.
Art.3. - Cheltuielile și lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală, potrivit legii.
Art.4. – Comuna Urecheni se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art.5. - Numărul gospodăriilor deservite direct, al persoanelor deservite direct, al
instituțiilor de interes public, de interes social și al operatorilor economici deserviți de Proiect
este conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Se aprobă caracteristicile tehnice și indicatorii tehnico-economici ai
Proiectului, conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. – Se aprobă asigurarea tuturor cheltuielilor necesare cofinanțării Proiectului, dacă
va fi cazul.
Art.8. – Se nominalizează domnul Ion Tănăselea, reprezentant legal și primar al
Comunei Urecheni pentru relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în derularea
Proiectului.
Art.9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Urecheni, județul Neamţ, domnul Ion Tănăselea.
Art.10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei
Urecheni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Urecheni și prefectului județului
Neamţ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

Presedinte sedinta,

Contrasemneaza,

Consilier local

consilier juridic

Tanaselea Ioan

Axinte Ovidiu

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

Anexa Nr.1 la Hcl. Nr 27/15.05.2017

CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții

ÎNFIINTARE INFRASTRUCTURA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN
SATELE URECHENI SI INGARESTI, COMUNA URECHENI JUDEŢUL NEAMT

Beneficiar: Comuna urecheni, județul Neamt
Elaborator: S.C. Altamira Nord S.R.L

Denumirea obiectivului de investiţii
ÎNFIINTARE INFRASTRUCTURA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SATELE
URECHENI SI INGARESTI, COMUNA URECHENI JUDEŢUL NEAMT

Fundamentarea necesității și oportunității investiției:
Prin prezentul Studiu de fezabilitate se propune infiintarea sistemului de
canalizare cu statie de epurare în comuna Urecheni, Judeţul Neamt.
Investiţia “Infiintare infrastructura de apa uzata si statie de epurare in satele
Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni judeţul Neamt” este necesară din următoarele
considerente:


sănătatea locuitorilor din această localitate va fi afectată pozitiv în mod
semnificativ;



nivelul de trai al locuitorilor va creşte;



atractivitatea comunei pentru investitori va creşte;





protecţia mediului va fi mai bine asigurată prin eliminarea poluării stratului
acvifer şi a apelor de suprafaţă, afectate în prezent datorită folosirii latrinelor.
creşterea ratei de conectare la reţelele de alimentare cu apă;
asigurarea standardelor de calitate a apei potabile în conformitate cu Legea
Calităţii Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului
European 98/ 83/CE.

 creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare, pentru conformarea cu Directiva
privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;
 reducerea infiltraţiilor;
 creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare;
 îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă, în general, prin reabilitarea reţelei
de canalizare, astfel încât întregul debit colectat să fie transportat şi tratat corespunzător
în staţia de epurare;

asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea
apei uzate, pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare.
Dezvoltarea economică şi socială durabilă a unei localităţi depinde în mare
măsură de amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor
necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii
de noi membri în comunitate, potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea
standardului de viaţă.
Oportunitatea investiţiei este justificată prin accesul la investiţie a locuitorilor localităţii
şi prin perspectiva dezvoltării economice şi sociale mai bune a comunei după realizarea
investiţiei.
DESCRIEREA INVESTITIEI:
In cadrul Strategiei de dezvoltare a comunei Urecheni şi inclusiv in planul de investiţii pentru
perioada 2014-2020 este înscrisă şi investiţia privind “ÎNFIINTARE INFRASTRUCTURA DE
APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SATELE URECHENI SI INGARESTI, COMUNA
URECHENI JUDEŢUL NEAMT”.
Infiintarea sistemului de canalizare din aglomerarea Urecheni, se va realiza pe
unele tronsoane stabilite de comun accord cu beneficiarul investitiei, in ideea de a
satisfice cati mai multi locuitori ai comunei.
Pe traseul infrastructurii de apa uzata ce se va realiza in comuna Urecheni exista
infrastructura de apa potabila realizata prin HG 577/2006 si receptionata, avand
Autorizatie de functionare.

INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATA

REȚEAUA DE CANALIZARE
Infrastructura de apa uzata are rolul de a colecta şi transporta apă uzată
menajeră din comuna Urecheni către staţia de epurare a apelor uzate propusă, pe
malul stang al Raului Topolita. Rețeaua de canalizare include colectori, cămine de
vizitare, staţii de pompare ape uzate, subtraversări de drumuri comunale, subtraversări
drum județean si subtraversari de parauri.
Colectoarele de apă uzată menajeră vor fi realizate din conducte PP corugată
SN8 De250mm si De 315mm si conducte sub presiune PEHD. Lungimea totală a rețelei
de canalizare menajeră este de 10.090 m din care 1590 m – rețea canalizare sub
presiune iar diferenta de 8.500 m retea canalizare gravitationala.
Colectori din conducte PP SN 8 (curgere gravitationala)
De 250 mm, L = 4.225 m;
De 315 mm, L = 4.275 m;
si conducte PEHD PN10 – refularea statiilor de pompare:
De 110 mm, L= 1130 m;
De 90 mm, L= 460 m;
Conductele colectorilor din polipropilenă corugată PP SN8 se montează în
tranşee cu lăţimea la bază de 1,0 m şi adâncimea medie de 2.00 m, realizate în
săpătură cu sprijiniri, asigurandu-i-se scurgerea optima Conductele se pozează pe un
strat de nisip nespălat de râu, compactat, cu grosimea de 10 cm. Intre conductă şi
pereţii tranşeei, precum şi deasupra conductei pe o înălţime de 15 cm, se prevede de
asemenea nisip nespălat de râu, compactat manual. Peste stratul de nisip se realizează
umplutura din pământ, compactată, fără pietre, bolovani sau rădăcini.
Amplasarea conductelor de canalizare față de conductele de alimentare apă se vor executa
ținând cont de stasurile și normativele în vigoare, printre care SR 8591-1/1997, Ordinul
Ministerului Sănătății 119/2014, O.U.G. 195/2005.
Căminele de vizitare pentru canalizare vor fi în număr de 205 bucăţi în
aliniamente la distanţa de maxim 50 m sau la orice schimbare de direcţie, care permit
accesul la canale în scopul controlării şi întreţinerii stării acestora.
Căminele de racord: în număr de 320 bucăţi, de tip prefabricat PP corugat
DN400 mm, cu placa din beton si capac fonta, amplasate in dreptul gospodariilor de pe
zonele cu retea proiectate. Intre caminele de racord si conducta de canalizare, se
prevad conducte din PVC-KG De 125 mm, in lungime totala de 960 m.

Statii de Pompare Ape Uzate: Pentru asigurarea colectarii și transportului
apelor uzate menajere către canalizarea gravitațională și mai apoi spre stația de
epurare, din cauza declivităţii terenului natural, sunt necesare executarea a trei staţii de
pompare a apelor uzate menajere, tip prefabricat, cu o lungime a traseului de refulare
de 1590 ml, conducte de refulare sub presiune PEHD PN 10, De110 mm.
Pomparea efluentului uzat se va face prin intermediul electropompelor submersibile
pentru ape uzate montate în construcţia subterană prin intermediul unui dispozitiv de ghidare cu
bare.
Automatizarea pompării va fi facilitată de doi regulatori de nivel plasaţi la nivelurile
minim şi respectiv maxim ale apei uzate în fiecare staţie de pompare.
Atât cele două electropompe cât şi regulatorii de nivel vor fi cuplaţi la tabloul de
automatizare montat suprateran.
Împrejmuire staţii de pompare
Staţiile de pompare se vor împrejmui pe o lungime totala de 36 ml (12 m/buc) cu panouri
plasa bordurata, zincata, având dimensiunea de 1700x2500x4mm. Stâlpii din teava cu D =
60mm, STAS 530/2-80, L = 2,5m.

Statia de epurare
Statia de epurare proiectata pentru comuna Urecheni este dimensionata pentru
3500 L.E.
Q uz zi mediu = 350,0 mc/zi;
Q uz zi max

= 455,0 mc/zi;

Q

= 37,92 mc/h.

uz or max

Staţia de epurare aleasă pentru comuna Urecheni este monobloc cu debitul
statiei de Q uz zi med = 350 mc/zi, care îndeplineşte normele minime admise la evacuarea
apelor în emisar conform NTPA 001-2005.
Împrejmuire staţie de epurare: Staţia de epurare se va împrejmui pe o lungime de 120 ml
cu panouri plasa bordurata, zincata, având dimensiunea de 1700x2500x4mm. Stâlpii din teava cu
D = 60mm, STAS 530/2-80, L = 2,5m.
Gura de vărsare va fi realizată din beton armat cu plase sudate şi va permite
descărcarea apelor epurate în emisar prin intermediul conductei de evacuare realizata
din PP corugat cu De 315 mm în lungime de 170 ml. La capatul acesteia se va prevede
și un clapet de sens.

Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va realiza din reteaua de apa
existenta in comuna, printr-o conducta PEHD PE100 SDR17, De63 mm in lungime de
420 m.

De-a lungul rețelei de canalizare se vor executa următoarele lucrări:
-

subtraversări parau/rau
subtraversare drum județean
împrejmuire stații de pompare cu panouri bordurate prinse pe stâlpi metalici,
înglobați în beton;
desfaceri și refaceri accese;
desfaceri și refaceri ale drumurilor betonate sau asfaltate ce vor fi afectate în
timpul execuției lucrărilor.
Dupa finalizarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala.

Subtraversarile de drum judetean cat si de drum comunal asfaltat sau betonat, se
vor executa prin foraje orizontale dirijate, de catre o firma specializata, avand ca
protectie conducte din otel de diferite diametre respectandu-se specificatiilor tehnice din
proiectul tehnic cat si cele din avizele/acordurile emise de unitatile ce le subordoneaza.

Situaţia ocupărilor definitive de teren
Suprafața de teren in intravilan, ocupată definitiv de către fiecare obiectiv este
după cum urmează:
205 cămine canalizare = 205 mp;
320 camine racord = 115 mp;
3 stații pompare apa uzata = 27 mp;
1 statie epurare = 775 mp
Total: 1122 mp
 Suprafete de teren ocupate provizoriu:
25.500 mp = 2.55 ha;

La recensământul din 2011 populaţia comunei era de 3343 locuitori, structurată
pe sexe, astfel:

TOTAL COMUNA URECHENI
Număr persoane

%

Masculin

1684

50,38

Feminin

1659

49,62

TOTAL:

3343

100,0

După realizarea proiectului mai sus amintit, vor beneficia un numar de 320
gospodarii echivalent a 1267 locuitori (deserviți direct), din total 3343 locuitori ai
intregii comune, la care se vor adauga si institutiile publice (scoli, biserici,
camine culturale, primarie, politie, etc), cat si institutii private.
Agentii economici deserviti direct de investitie vor fi in numar de 38
operatori economici si 17 institutii/unitati de interes public si social, conform
tabel anexat.
Institutii de
Institutii de

Operatori economici/
interes

Interes public

Denumire
social

Primarie

SC Ramofarm SRL AF MAFTEI VICTORITA

Camin Cultural Cab stomat Bajesc PF RCLARU VASILE
Scoala Urechen Cab stomat Dutu

II APETRI DIDINA

Scoala Ingaresti Cab.Med.Generala SC INSOMAR SRL
Dr.Maftei
Scoala Fundatur Cab.Med.Generala SC ALFA COMORE SRL
Dr.Paval
Sectia de Politie Cab.Med.Veterinar SC LACTAHAN SRL
nr.14
Biserica Urecheni SC DUALFOREST SRL

Biserica ingaresti

SC TODITRANS SRL

Biserica pe stil Vec II ACATRINEI DOMINTE
Casa de Adunare
Deal Han

II BARGAOANU ION

Casa de Adunare
Penticostala

PF. TANASELEA NECULAI

PFA MACARIE CONSTANT
SC ANDREAS MARY SRL
PFA ILIE VASILE
PFA MAFTEI VALENTIN
SC ANACAPER SRL
SC MOVILA MIRESEI SRL
II ANUSCA ION
II CIOCOIU VLAD
IF COBUZ CRISTINEL
PFA BORDEANU VERGINIA
PF NASTASA ELENA
PFA PIRLEA EMIL EUGEN
II TANASELEA GHEORGHE
PFA IRIMIA NELU VIOREL

Durata de realizare a investiţiei “Infiintare infrastructura de apa uzata si statie de
epurare in satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni judeţul Neamt” va fi de 36
(treizecisisase) luni.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Valoarea totală a obiectivului de investiţie “Infiintare infrastructura de apa
uzata si statie de epurare in satele Urecheni si Ingaresti, comuna Urecheni judeţul
Neamt” este, conform Devizului general:
Valoarea totală (INV) a investiţiei, în preţuri nivel luna noiembrie 2015, la
cursul BCE din 06/11/2015, 1 euro = 4,4545 lei:
Valoarea totală (cu TVA):
din care: C +M:
Valoarea totală (fara TVA):
din care: C +M:

5.482.166 lei
3.528.632 lei
4.615.593 lei
2.965.237 lei

1.230.703 euro
792.150 euro
1.036.165 euro
665.672euro

Din care:
-

-

Valoare neeligibila (faraTVA):198.804 lei (44.630 euro) insemnand „cheltuielile
diverse si neprevazute” + „cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)”
+ „Organizarea procedurilor de achizitie publica” + Proiect Tehnic, Detalii de
executie, asistenta tehnica proiectant.
Valoare eligibila (fara TVA): 4.416.792 lei (991.535 euro).

Primaria comunei Urecheni

RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.1
/2017
In baza art. 49 aliniat (12) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.63/30.03.2010”In lunile aprilie,iulie si
octombrie,pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie,pentru trimestrul al patrulea
,ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si
aprobare ,executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni”, cu excepţia bugetului împrumuturilor
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să
fie mai mare decât zero.
Bugetul propriu al Comunei Urecheni

pe anul 2017 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.

15/16.03.2017 în baza Legii bugetului nr.6/2017.
Datele prezentate ofera posibilitatea analizei comparative a prevederilor bugetare cu incasarile si platile
efective pe surse de finantare, inregistrate la data de 31.03.2017.Incheierea executiei bugetare s-a facut in
conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. 166/2017.
secţiunea de funcţionare suma de 4438 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 304 mii lei
Total venituri propuse a se realiza 4742 mi lei
Total cheltuieli popuse, la nivelul sumei de 6089 mii lei, din care ;
secţiunea de funcţionare suma de 4438 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 1651 mii lei,din care 1347 mii lei din excedentul anului precedent.

Analiza acestor indicatori permite formularea unor observatii si desprinderea catorva concluzii pe
care le prezentam in continuare.

Pe surse de venit fata de debitele pentru anul 2017 pentru stabilirea gradului de colectare in functie de
care se repartizeaza sumele alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare bugetului local pentru anul 2017 conform art 33
alin 4 din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale situatia se prezinta astfel;

Drepturi
constatate
trim.1 2017

Incasari
realizate
aferente
drepturilor
constatate
la 31.03.
2017

%

%

2

3

4

5=4/2

6=4/3

63.000

11.000

38.592

61,25

350,00

11.000

7.000

4.729

43,00

67,56

126.000

38.000

79.158

62,82

208,31

4.000

2.000

372

9,30

18,60

63.000

17.000

39.793

63,16

234,00

78.000

20.000

50.131

64,27

250,65

7

Impozit pe terenul din extravilan,cod 07.02.02.03
Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane fizice,cod 16.02.02.01
Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane juridice,cod 16.02.02.02

17.000

10.000

15.055

88,55

150,55

8

Venituri din concesiuni si inchirieri,cod 30.02.05

49.000
411.000

19.000

19.467

39,73

102,45

124.000

247.297

60,17

199,43

DENUMIRE INDICATOR

Nr.
Crt

0
1
2
3
4
5
6

1
Impozit pe cladiri de la persoane fizice cod
07.02.01.01
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane
juridice,cod 07.02.01.02
Impozit pe terenuri de la persoane fizice,cod
07.02.02.01
Impozit si taxa pe teren de la persoane
juridice,cod 07.02.02.02

TOTAL

Drepturi
constatate in
anul 2017

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Comunei Urecheni pentru trim 1 al anului 2017 ,veniturile proprii
au fost realizate in procent de 172 %, (prevazut in buget 172 mii lei si s-au incasat 307 mii lei).
Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii tuturor
sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul
comunitatii locale,respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.
Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare,pe destinatiile stabilite,respectandu-se reglementarile
Legii 500/2002 privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor.
În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) şi lit.b), din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale – republicată,,P R O P U N E M aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe trim 1/ 2017 conform anexelor privind contul de execuţie al bugetului local - total, respectiv al
secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare .
Consilier superior: Vartolomei Maria

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
a bugetului comunei Urecheni pentru trim. 1, 2017

Avand in vedere prevederile din:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii Nr 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
•

Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Urecheni;
Supun spre aprobare Consiliului Local Urecheni Proiectul de Hotarare privind aprobarea
Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2017 pe
care va rog sa il analizati si sa il votati.

PRIMAR
TANASELEA ION

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
Nr 3198/11.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe
trimestrul I, 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 prevederilor cuprinse in Legea 273/2006 privind
finantele publice locale. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la
aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul I, 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,
HOTARAREA NR 28
DIN 15.05.2017
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
I, 2017
Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si in
art.36 alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local ,fiind astfel
indeplinite prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lita,art.45 si ale art.115 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicata cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI ,intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:
ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul I /
2017 pentru sectiunile functionare si dezvoltare, conform anexelor care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul
comunei URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a
primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

Primaria comunei Urecheni
Judetul Neamt

Expunere de motive
la Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea modificarii tarifului de salubrizare pentru
prestarea serviciului “din poarta in poarta”

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în condiţiile legii, în
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării
serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea şi
exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale,
aferente sistemelor de utilităţi publice.
Judeţul Neamţ împreună cu celelalte 83 unităţi administrativ-teritoriale municipale,
orăseneşti şi comunale, au constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, al
cărei scop principal este înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi
gestionarea în comun a serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor
municipale nepericuloase de pe raza unităţilor administrative membre, pe baza unor contracte de
delegare, atribuite conform procedurilor legale în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Acordul de Parteneriat încheiat în
vederea realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu sprijinul Unităţii de Implementare a
Proiectului din Consiliul Judeţean Neamţ, a iniţiat şi derulat in numele Judeţului Neamţ precum
şi a unităţilor administrativ-teritoriale asociate ale Judeţului Neamţ, o procedură de atribuire
pentru delegarea activităţilor componente ale serviciului de salubrizare pentru Zona 3 a judetului
din care face parte și UAT Urecheni, respectiv pentru colectarea si transportul deseurilor,
precum si pentru operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, atât a celor realizate prin POS

Mediu, cât şi a celor realizate prin PHARE-CES, după încetarea obligaţiilor beneficiarilor faţă de
finanţatori.
Documentația de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor
activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3 Tîrgu Neamț, (conținând studiul
de oportunitate, caietul de sarcini si contractul de delegare) a fost aprobata prin Hotărârea
Consiliului Local Urecheni nr. 58/14.10.2015, ulterior fiind supusă aprobării Adunării Generale
a A.D.I. „ECONEAMȚ” prin Hotărârea nr. 7 din 03.12.2015.
In urma derulării procedurii de achiziţie publică, Comisia de evaluare a declarat câştigătoare
oferta depusă de ofertantul nr. 4 –Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman –lider de asociere şi
S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava – asociat.
Prin HCL Urecheni Nr 66/19.12.2016 s-a aprobăt atribuirea contractului de concesiune
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț către asocierea SC S.C. ROSSAL S.R.L. și S.C.
DIASIL SERVICE S.R.L., ofertant declarat câștigător ca urmare a finalizării procedurii de
achiziție publică, încheierea contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul
Neamț , precum si redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator.
Prin HCL Urecheni Nr 20/28.04.2017 s-a aprobat modificarea art. 3 din HCL nr.66 din
19.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul
Neamț prin introducerea tarifelor majorate ca urmare a aplicării taxei de depozitare stabilită prin
O.U.G. 196/2005 privind Fondul de mediu în cuantum de 80 de lei / tonă fără TVA.
In conformitate cu Regulamentul Serviciilor de Salubrizare Art 16 alin 4 asa cum a fost
aprobat de catre Consiliul local Urecheni iar ulterior in Adunarea Generala ale ADI
ECONEAMT Zona 3, executarea serviciului de salubrizare se face de catre operator prin:
-colectarea regulata a deseurilor de pe platformele de precolectare din aria de deservire,
in baza unui program, parte a Programului de Executie a serviciului;

- la cererea utilizatorilor se poate face colectarea deseurilor menajere in sistem
individual- din poarta in poarta, la un tarif majorat fundamentat de operatorul de
salubrizare si aprobat prin Hotarare de Consiliu local.
Avand o experienta indelungata cu privire la executarea serviciului de salubrizare din poarta in
poarta efectuata de catre toti operatorii de salubrizare care au efectuat serviciul pe raza comunei
Urecheni am considerat mai opotuna colectarea deseurilor prin aceasta modalitate.
Prin Adresa Nr 3249/15.05.2017 am solicitat operatorului serviciului de salubrizare executarea
serviciului de salubrizare din poarta in poarta solicitand in acest sens si fundamentarea tarifului
pentru prestarea serviciului din poarta in poarta.
Prin Adresa Nr 1513/18.05.2017 operatorul serviciului de salubrizare ne a transmis propunerea
pentru modificarea tarifului stabilit anterior insotit de catre fisa de fundamentare.
Avand in vedere cele susmentionate va supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare cu
privire la aprobarea modificarii tarifului de salubrizare pentru prestarea serviciului “din poarta in
poarta” pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea modificarii tarifului de salubrizare pentru
prestarea serviciului “din poarta in poarta”

Văzând Expunerea de Motive a dlui Primar Tanaselea Ion, prin care se propune
aprobarea modificarii tarifului de salubrizare pentru prestarea serviciului “din poarta in poarta”:
Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au atribuții în domeniu,
conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește "stabilirea, ajustarea ori
modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice*) elaborate
și aprobate de A.N.R.S.C.".
De asemenea, conform dispozițiilor alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în
exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul local
asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor comunitare de utilitate publică de interes local.
In conformitate cu Regulamentul Serviciilor de Salubrizare Art 16 alin 4 asa cum a fost aprobat
de catre Consiliul local Urecheni iar ulterior in Adunarea Generala ale ADI ECONEAMT Zona
3, executarea serviciului de salubrizare se face de catre operator prin:
-colectarea regulata a deseurilor de pe platformele de precolectare din aria de deservire, in
baza unui program, parte a Programului de Executie a serviciului;

- la cererea utilizatorilor se poate face colectarea deseurilor menajere in sistem individual- din
poarta in poarta, la un tarif majorat fundamentat de operatorul de salubrizare si aprobat prin
Hotarare de Consiliu local.
Art 16 Regulament de salubrizare
(4) în cazul în care în Județul Neamț exista utilizatori ai serviciului de colectare și transport al
deșeurilor, care solicita colectarea deșeurilor reziduale prin sistemul individual (din poartă în
poartă), operatorii de colectare și transport pot efectua prestația și în acest sistem, dacă UAT-ul
aprobă efectuarea prestației în acest sistem, dar prin îndeplinirea următoarelor condiții:
- fundamentarea de către operatorul de salubrizare a nivelului tarifar propus în aceste condiții,
care însă nu trebuie să depășească cu mai mult de 20% nivelul tarifar aplicat în sistemul de
colectare prin platforme de colectare;
- adoptarea prin hotărâre de consiliu local a tarifelor rezultate în condițiile adoptării sistemului de
colectare individual (din poarta în poarta) a deșeurilor reziduale;
La cererea conducerii Primariei comunei Urecheni pentru executarea serviciului de salubrizare
de catre operator din poarta in poarta, acesta a transmis o fisa de fundamentare privind
modificarea tarifului stabilit anterior fiind necesar in acest sens aprobarea de catre Consiliul local
al acestui tarif modificat.
În consecință, apreciez că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi pentru a
fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

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 26.05.2017
privind aprobarea modificarii tarifului de salubrizare pentru prestarea serviciului “din
poarta in poarta”
Consiliul Local Urecheni întrunit în ședință de indata la data de 26.05.2017;
Având în vedere:
-

-

-

prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 6, alin. (1), lit. k), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;
prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
nr. 63 din 01.03.2017;
prevederile articolului 16 alin 4 din Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL
Urecheni Nr 57/14.10.2015;
prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea
Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completările
ulterioare;
Fisa de fundamentare a operatorului serviciului de salubrizare inregistrata la Nr
3326/18.05.2017 privind modificarea tarifului pentru executarea serviciului „din poarta in
poarta”.
Examinând expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni;

Văzând raportul de specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al
primarului, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aprobă modificarea tarifului pentru executarea serviciului de salubrizare „din poarta in
poarta” de la 2,13 lei/persoană/lună fără TVA aprobat prin HCL Nr 66/19.12.2016 la 2,56
lei/persoana/luna fara TVA.
Art 2. Taxa de mediu, in cuantum de 0,7 lei/persoana/luna fara TVA stabilita prin HCL Nr
20/28.04.2017 nu se modifica.
Art 3. Secretarul comunei Urecheni va asigura aducerea la cunoștință publică precum și
comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 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 31
Din 26.05.2017
privind aprobarea modificarii tarifului de salubrizare pentru prestarea serviciului “din
poarta in poarta”
Consiliul Local Urecheni întrunit în ședință de indata la data de 26.05.2017;
Având în vedere:
-

prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

prevederile art. 6, alin. (1), lit. k), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;

-

prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
nr. 63 din 01.03.2017;

-

prevederile articolului 16 alin 4 din Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL
Urecheni Nr 57/14.10.2015;

-

prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea
Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completările
ulterioare;

-

Fisa de fundamentare a operatorului serviciului de salubrizare inregistrata la Nr
3326/18.05.2017 privind modificarea tarifului pentru executarea serviciului „din poarta in
poarta”.
Examinând expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni;
Văzând raportul de specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al

primarului, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aprobă modificarea tarifului pentru executarea serviciului de salubrizare „din poarta in
poarta” de la 2,13 lei/persoană/lună fără TVA aprobat prin HCL Nr 66/19.12.2016 la 2,56
lei/persoana/luna fara TVA.
Art 2. Taxa de mediu, in cuantum de 0,7 lei/persoana/luna fara TVA stabilita prin HCL Nr
20/28.04.2017 nu se modifica.
Art 3. Secretarul comunei Urecheni va asigura aducerea la cunoștință publică precum și
comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
consilier juridic

Tanaselea Ioan

Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 10
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

