ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna August 2017,
a Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art
35 alin 1-Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin
hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele
consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.-“, art 41 “ Sedintele consiliului local
sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui
presedinte supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa
presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna August 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 August 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 August 2017 al Consiliului Local Urecheni.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna August 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 August 2017, domnul Bordianu Adrian.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna August 2017 domnul Calugaru Nicolae.
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 38
DIN 21.07.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna August 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 August 2017, domnul Bordianu Adrian.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna August 2017 domnul Calugaru Nicolae.
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 Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Urecheni cu
produse rationalizate pentru perioada 2017-2020.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avand in vedere prevederile:
- Ordinului 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea
Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea
sistemului de distribuile catre populatie a principalelor produse alimentare si
nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in caz de mobilizare sau de razboi ;
- Legii 477 din l2 noiembrie 2003 privind pregatirea economiei nationale si a
teritoriului pentru aparare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 2061/3291/91 din l3 iulie 2004 privind aprobarea modelului
,caracteristicilor, conditiilor de tiparire si pastrare a cartelelor pentru distribuirea catre
populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in
caz de rnobilizare sau de razboi;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar
Tanaselea Ion privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei
Urecheni cu produse rationalizate pentru perioada 2017-2020.
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, ale
Ordinului 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea
Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea
sistemului de distribuile catre populatie a principalelor produse alimentare si
nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in caz de mobilizare sau de razboi precum si ale
Legii 477 din l2 noiembrie 2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului
pentru aparare republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea Programului de
aprovizionare a populatiei comunei Urecheni cu produse rationalizate pentru perioada
2017-2020.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTARAREA NR
DIN
privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Urecheni cu
produse rationalizate pentru perioada 2017-2020.

Consiliul Local al Comunei Urecheni , Judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- Ordinului 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea
Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea
sistemului de distribuile catre populatie a principalelor produse alimentare si
nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in caz de mobilizare sau de razboi ;
- Legii 477 din l2 noiembrie 2003 privind pregatirea economiei nationale si a
teritoriului pentru aparare republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 2061/3291/91 din l3 iulie 2004 privind aprobarea modelului
,caracteristicilor, conditiilor de tiparire si pastrare a cartelelor pentru distribuirea catre
populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in
caz de rnobilizare sau de razboi;
- Legii nr. 215 /2001 administratiei publice locale , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Vazand Nota de fundamentare a primarului Comunei Urecheni, domnul Tanaselea Ion ;
Vazand Raportul de specialitate intocmit de consilierul juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni;

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba ,,Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a
Comunei Urecheni , valabil in perioada “2017 – 2020” conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 -Secretarul comunei Urecheni 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,
HOTARAREA NR 39
DIN 21.07.2017
privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei comunei Urecheni cu
produse rationalizate pentru perioada 2017-2020.
Consiliul Local al Comunei Urecheni , Judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- Ordinului 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea
Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea
sistemului de distribuile catre populatie a principalelor produse alimentare si
nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in caz de mobilizare sau de razboi ;
- Legii 477 din l2 noiembrie 2003 privind pregatirea economiei nationale si a
teritoriului pentru aparare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 2061/3291/91 din l3 iulie 2004 privind aprobarea modelului
,caracteristicilor, conditiilor de tiparire si pastrare a cartelelor pentru distribuirea catre
populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele ,in
caz de rnobilizare sau de razboi;
- Legii nr. 215 /2001 administratiei publice locale , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Vazand Nota de fundamentare a primarului Comunei Urecheni, domnul Tanaselea Ion ;
Vazand Raportul de specialitate intocmit de consilierul juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba ,,Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a
Comunei Urecheni , valabil in perioada “2017 - 2020" ,conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 -Secretarul comunei Urecheni va comunica autoritatilor si persoanelor interesate
prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

Referat de aprobare
la Proiectul de hotarare cu privire la stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In temeiul prevederilor art 36 alin (1)-(4) si ale art 45 alin (6) din Legea Nr 215/2001 a
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale art nr 11
din Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Va supun spre analiza si dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la stabilirea salariilor pentru
functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt pe care va rog sa il analizati si sa il votati.
In motivarea proiectului de hotarare se prezinta urmatoarea situatie:
Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice dispune
urmatoarele:
Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar incepand cu data de 01.07.2017 se
calculeaza in conformitate cu art 13 alin (1) si art 38 alin (2) lit (c) din Legea Nr 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice respective prin inmultirea
coeficientului din Anexa Nr 9 la Legea (coeficient 3,5-viceprimar comuna 3000-5000 locuitori)
cu salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare. Pentru anul 2017 salariul de baza
minim garantat in plata este de 1450 lei conform Hotararii Guvernului Romaniei Nr 1/2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
In conformitate cu prevederile art 11 din Legea Nr 153/2017 (1)” Pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al

consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora,
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare
a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului
Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16
alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu
respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice
funcţionarilor publici şi personalului contractual.

Primar,
Tanaselea Ion

Romania
Judetul Neamt
Primaria comunei Urecheni

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Prin referatul de aprobare primarul comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion propune Consiliului
local spre aprobare nivelul salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni aferente familiei
ocupationale “ADMINISTRATIE”.
Aceasta propunere este formulata in temeiul art 11 din Legea Nr 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice care prevede:

“(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în
urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare
a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului
Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16
alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu
respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice
funcţionarilor publici şi personalului contractual.”
Indemnizatia lunara pentru functia de viceprimar incepand cu data de 01.07.2017 se calculeaza
in conformitate cu art 13 alin (1) si art 38 alin (2) lit (c) din Legea Nr 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice respective prin inmultirea coeficientului din
Anexa Nr 9 la Legea (coeficient 3,5-viceprimar comuna 3000-5000 locuitori) cu salariul minim
brut pe tara garantat in plata in vigoare. Pentru anul 2017 salariul de baza minim garantat in plata
este de 1450 lei conform Hotararii Guvernului Romaniei Nr 1/2017 pentru stabilirea salariului de
baza minim brut pe tara garantat in plata. In urma calculelor indemnizatia viceprimarului este
1450 lei x 3,5=5075 lei. Pentru toate celelalte functii salariile de baza (si coeficientii aferenti)
sunt stabilite/stabiliti sub nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar respectiv sub
nivelul coeficientului aferent functiei de viceprimar.
Salariile de baza sunt diferentiate pe functii grade/ trepte si gradatii. Fiecarei functii, fiecarui
grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare transelor de vechime in munca,
cu exceptia functiilor de demnitate publica si a functiilor de conducere pentru care gradatia
aferenta transei de vechime in munca este inclusa la nivel maxim in salariul de
baza/indemnizatia lunara conform art art 10 alin (2) respectiv art 19 alin (2) din Legea Nr
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut
în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut
cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care sau împlinit condiţiile de acordare.
(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a
majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute.
In conformitate cu art 36 alin (1) la data intrarii in vigoare a Legii Nr 153/2017 ,01.07.2017
reincadrarea personalului se face pe noile functii grade/trepte profesionale, gradatie
corespunzatoare vechimii in munca, cu stabilirea salariilor de baza aferente familiei ocupationale
“Administratie” potrivit art 38 alin (1) lit (b) si (c) din Legea Nr 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice si potrivit anexei nr 1 care cuprinde salarizarea aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni.

Secretar,
Axinte Ovidiu

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

HOTARAREA Nr
DIN
privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere referatul domnului primar Tanaselea Ion prin care se propune stabilirea
salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
Examinand raportul de specialitate prin care se sustine stabilirea pentru functiile publice si
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art 11 alin (1) din Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, art 36 alin (9) , art 45 alin (1) si ale art 115 alin (1) lit (b) din Legea
administratiei publice locale Nr 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se stabilesc salariile pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt conform anexei nr 1 la prezenta
hotarare.
Art 2. Primarul comunei prin Compartimentele aparatului de specialitate al primarului va asigura
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
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 40
DIN 21.07.2017
privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere referatul domnului primar Tanaselea Ion prin care se propune stabilirea
salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
Examinand raportul de specialitate prin care se sustine stabilirea pentru functiile publice si
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art 11 alin (1) din Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, art 36 alin (9) , art 45 alin (1) si ale art 115 alin (1) lit (b) din Legea
administratiei publice locale Nr 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se stabilesc salariile pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt conform anexei nr 1 la prezenta
hotarare.

Art 2. Primarul comunei prin Compartimentele aparatului de specialitate al primarului va asigura
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
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 Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTĂRÂREA Nr
Din
privind revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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
Consiliul Local Urecheni întrunit în ședință ordinara la data de 21.07.2017;
Având în vedere:
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) 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;
- adresa nr. 307 /13.07.2017 de la A.D.I. ECONEAMȚ;
- prevederile art 9 alin (1) lit ( c) din O.U.G Nr 48/2017 pentru modificarea si completarea OUG Nr
196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- 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;
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. Aproba revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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.
Art 2. Secretarul comunei Urecheni va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea
prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul privind revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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 HCL Nr 20/28.04.2017 a fost modificata si completata anexa 2 la HCL nr 66/19.12.2016 aceasta
avand următorul conținut:
Redevența și tarifele aferente 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 sunt:
1. Redevența:
Redevența pe 8 ani (lei)

Redevența anuala (lei)

Redevența trimestriala (lei)

2.783.331,99

347.916,49

86.979,12

2. Tarifele aferente activităților prestate:
-

Tariful Tc rural – 158,55 lei/tonă fără TVA (2,13 lei/persoană/lună fără TVA) la care se
adaugă taxa de mediu în cuantum de 0,7 lei/persoană/lună fără TVA;

-

Tariful Tc urban – 204,67 lei/tonă fără TVA (6,02 lei/persoană/lună fără TVA) la care se
adaugă taxa de mediu în cuantum de 1,4 lei/persoană/lună fără TVA;

-

Tariful Tc persoane juridice – 344 lei/tonă fără TVA la care se adaugă taxa de mediu în
cuantum 48 lei/tonă fără TVA;

-

Taxele de mediu menționate la acest punct se încasează de către operatorul delegat, se
evidențiază separat în factură emisă de operator fiecărui utilizator casnic respectiv noncasnic, în baza Contractului individual de prestări servicii încheiat cu titularul acestuia și se
virează în contul administratorului Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov. Taxa de
mediu astfel stabilită se aplică în mod corespunzător și utilizatorilor fără contract în

condițiile art. 26 din Legea nr. 101/2006 (cărora li se aplică taxa specială de salubrizare
stabilită de consiliul local).
Prin adresa ADI ECONEAMT Nr 307/13.07.2017 ni s a comunicat faptul ca in conformitate cu
prevederile OUG Nr 48/2017 pentru modificarea si completarea OUG Nr 196/2005 privind
Fondul pentru mediu a fost suspendata pina la data de 01.01.2019 aplicarea taxei de mediu
prevazuta la art 9 alin 1 lit (c). Pe cale de consecinta am initiat prezentul proiect de hotarare
privind revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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 pe care
va rog sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și
completarea 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
Văzând Expunerea de Motive a dlui Primar Tanaselea Ion, privind revocarea HCL Nr
20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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 care se facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea
stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare
competente și pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități
publice să exercite, în numele şi pe seama lor a acestor atribuții cu condiția primirii în prealabil a unui
mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale
asociației.
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.".
Taxa de salubrizare de 80 lei / tonă a fost introdusă prin intrarea în vigoare începând cu data de
01.01.2017 a modificărilor la O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu iar prin Ordinul nr.
2413/2016 privind modificarea Ordinului Ministerului Mediului și gospodăriri Apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu a fost

determinată metodologia de calcul și decontare a acestei taxe. Prin HCL Nr 20 din 28.04.2017 consiliul
local a aprobat modificarea si completarea anexei nr 2 la 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.
In motivarea initierii proiectului de hotarare domnul primar a mentionat Adresa ADI ECONEAMT Nr
307/13.07.2017 prin care, in conformitate cu prevederile OUG Nr 48/2017 pentru modificarea si
completarea OUG Nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu a fost suspendata pina la data de 01.01.2019
aplicarea taxei de mediu prevazuta la art 9 alin 1 lit (c).
În consecință, apreciez că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Secretar,
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 41
Din 21.07.2017
privind revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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
Consiliul Local Urecheni întrunit în ședință ordinara la data de 21.07.2017;
Având în vedere:
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) 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;
- adresa nr. 307 /13.07.2017 de la A.D.I. ECONEAMȚ;
- prevederile art 9 alin (1) lit ( c) din O.U.G Nr 48/2017 pentru modificarea si completarea OUG Nr
196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- 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;
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. Aproba revocarea HCL Nr 20/28.04.2017 pentru modificarea și completarea 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.
Art 2. Secretarul comunei Urecheni va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea
prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind anularea creantelor fiscale a unui debitor
persoana fizica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere referatul doamnei Tanaselea Coca contabil venituri din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni prin care solicita intitierea unui proiect de
hotarare cu privire la anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica decedata
insotit de documente justificative;
In temeiul prevederilor art 266 din Legea Nr 207/2015 privind codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare:
ART. 266
Anularea creanţelor fiscale
(1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv
cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele
fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de
executare silită poate aproba anularea debitelor respective.
(2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul
perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit
bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare silită
procedează la anularea obligaţiilor fiscale.
(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că
debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat
venituri ori bunuri urmăribile.
(4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice,
radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii
se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras
răspunderea altor persoane, potrivit legii.
(5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal
central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici
de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor
fiscale datorate şi neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal
local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul
creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita
maximă prevăzută la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale
datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31
decembrie a anului.

Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind anularea creantelor
fiscale a unui debitor persoana fizica decedata pe care va rog sa il analizati si sa il
votati.
Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind privind anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica-decedata 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 prevederilor art.266 din Legea Nr 207/2015
privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la anularea creantelor fiscale a
unui debitor persoana fizica-decedata

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

Proiect

HOTARAREA Nr
DIN
privind anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica-decedata

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara;
Tinand cont de prevederile art.266 din Legea Nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere nota de fundamentare a primarului localitatii , in calitatea sa de initiator ,
precum si referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului intocmit de catre doamna Coca Tanaselea insotit de documente doveditoare, Certificatul de
deces Seria D. 10 Nr 071056 eliberat pe numele defunctului Cobuz Petrica, precum si avizul
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.( 4) lit (a ), art 45 alin (2) lit (a) din Legea nr.215/2001,
legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE :
ART. 1 – Se anuleaza creantele fiscale in suma de 196 lei, creante datorate bugetului local de
catre defunctul debitor Cobuz Petrica , CNP 1740630274785.
ART. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza contabiliul
de venituri din cadrul compartimentului financiar contabil.
ART. 5 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica , prin intermediul
secretarului comunei , Primarului localitatii , Institutiei Prefectului - judetul Neamt pentru
exercitarea controlului de legalitate.

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 42
DIN 21.07.2017
privind anularea creantelor fiscale a unui debitor persoana fizica-decedata

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data 21.07.2017;
Tinand cont de prevederile art.266 din Legea Nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere nota de fundamentare a primarului localitatii , in calitatea sa de initiator ,
precum si referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului intocmit de catre doamna Coca Tanaselea insotit de documente doveditoare, Certificatul de
deces Seria D. 10 Nr 071056 eliberat pe numele defunctului Cobuz Petrica, precum si avizul
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.( 4) lit (a ), art 45 alin (2) lit (a) din Legea nr.215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
ART. 1 – Se anuleaza creantele fiscale in suma de 196 lei, creante datorate bugetului local de
catre defunctul debitor Cobuz Petrica , CNP 1740630274785.
ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza contabiliul
de venituri din cadrul compartimentului financiar contabil.
ART. 3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica , prin intermediul
secretarului comunei , Primarului localitatii , Institutiei Prefectului - judetul Neamt pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

