PRIMARIA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
dezvoltare, pentru anul 2017
In conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind incheierea exercitiului
bugetar al anului 2017 aprobat prin ordin al MFP nr.3244/19.12.2017
Capitolul V-5.13.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:

5.13.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de
dezvoltare se închid prin contul de excedent al secţiunii de
dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după
caz, astfel:
- prin contul 82.A.98.97.00 „Excedent al secţiunii de
dezvoltare“, în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de
dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de
venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor
locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare“ şi
21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul
bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare“, este mai mare decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare;
– prin contul 82.A.99.97.00 „Deficit al secţiunii de dezvoltare“,
în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după
deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului
local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din
excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de dezvoltare“ şi 21.A.40.14.00 „Venituri ale
bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“, este mai mic
decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare.
5.13.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri
şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor
de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
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b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele
repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune
se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale
pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care
se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri ale
bugetului local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume
din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare
de casă ale secţiunii de dezvoltare“ şi 21.A.40.14.00 „Venituri ale
bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“ în contul
82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“;
c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor
de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21.A.40.13.00
„Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare“ şi 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din
excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare“):
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5.13.3.(1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului
local
a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea
de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de
excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:
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b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea
de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de
a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare
şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.
(2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, unităţile
Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă

a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă,
astfel:
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5.14. Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute
la pct. 5.13 se efectuează de către unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont.
Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor
de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului
asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la
primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
5.15. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale
prevăzute la pct. 5.13 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale
lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.

Astfel, având în vedere că la data de 31.12.2016, comuna Urecheni a înregistrat un excedent
de 1346489,6 lei, din care în cursul anului 2017 a fost utilizata pentru finanţarea unor investiţii
locale suma de 643896,9 lei, prin reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele
repartizate din acesta, pentru anul 2017 este necesară acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare.
În raport cu cele expuse mai sus, este necesar şi oportun a se aproba proiectul de hotărâre privind
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare.

Consilier superior,
Vartolomei Maria

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2017
.

Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni;
In conformitate cu prevederile art.80 alin (2) si art.84 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice , cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MFP nr.3244/19.12.2017 .
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea acoperirii definitive
din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare,pentru anul 2017 pe care va
rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion privind
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
dezvoltare, pentru anul 2017.
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art.80 si 84 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.39 din Legea
contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
Ordinului MFP nr.3244/19.12.2017 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2017.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

Proiect
HOTARAREA NR
DIN 03.01.2018
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii
de dezvoltare, pentru anul 2017
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta de indata la data de 03.01.2018;
In temeiul prevederilor art 45 alin 1 din Legea administratiei publice locale Nr.215/2001, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile:
-Legii Nr.6/2017-legea bugetului de stat pe anul 2017 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii Nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararii Consiliului local Urecheni Nr 15/16.03.2017 privind aprobarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2017;
Tinand seama de prevederile Capitolului V din Ordinul ministrului finantelor publice
nr.3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar
al anului 2017;
Luand act de Raportul de specialitate din partea compartimentului financiar precum si rapoartele
de avizare din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni;
Analizand prevederile art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea Nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Urecheni
a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017 cu suma de 585582,4 lei..
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite din cadrul Pimariei Urecheni.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 1
DIN 03.01.2018
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
dezvoltare, pentru anul 2017
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta de indata la data de 03.01.2018;
In temeiul prevederilor art 45 alin 1 din Legea administratiei publice locale Nr.215/2001, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile:
-Legii Nr.6/2017-legea bugetului de stat pe anul 2017 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii Nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararii Consiliului local Urecheni Nr 15/16.03.2017 privind aprobarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2017;
Tinand seama de prevederile Capitolului V din Ordinul ministrului finantelor publice
nr.3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar
al anului 2017;
Luand act de Raportul de specialitate din partea compartimentului financiar precum si rapoartele
de avizare din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni;
Analizand prevederile art.36, alin .(4), lit a) si ale art.45, alin (2) din Legea Nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Urecheni
a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017 cu suma de 585582,4 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite din cadrul Pimariei Urecheni.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor si persoanelor interesate.
Presedinte sedinta,

Consilier local

Manole Gheorghe

Contrasemneaza,

consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna
Februarie 2018, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Februarie
2018, a Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art
35 alin 1-Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin
hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele
consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.-“, art 41 “ Sedintele consiliului local
sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui
presedinte supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa
presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Februarie 2018, 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 Februarie 2018
al Consiliului Local Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si
functionarea Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul
alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui
de sedinta pentru luna Februarie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2018.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Februarie 2018, domnul Paval Ioan.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Februarie 2018 domnul Pavel Mihai.
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 2
DIN 30.01.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2018
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de
specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Februarie 2018, domnul Paval Ioan.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Februarie 2018 domnul Pavel Mihai.
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
Manole Gheorghe

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2018 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

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

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar
Tanaselea Ion privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare :
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt
redactate in termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a art 6
alin (7) din Legea nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare
avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
H O T Ă R Â R EA NR
DIN 30.01.2018
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2018 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se
propune aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2018 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor 36 alin. (2),lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul
anului 2018, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a
comunei Urecheni, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
H O T Ă R Â R EA NR 3
DIN 30.01.2018
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2018 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se
propune aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2018 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor art 36 alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul
anului 2018, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a
comunei Urecheni, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;

Presedinte sedinta,
Consilier local
Manole Gheorghe

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 3 /30.01.2018
PROGRAMAREA ACTIVITATILOR IN 2018 DESFASURATE
DE PERSOANELE APTE DE MUNCA BENEFICIARE ALE LEGII 416/2001
Nr. Denumirea activitatii
Crt.
1.
Deszapezirea sectoarelor de drum
inaccesibile pentru mijloacele
mecanice de deszapezire.

2.

Imprastierea de material antederapant
pe drumurile comunale si satesti

2.

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

3.

5.

6.

7.

8.

9.

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

Cine
raspunde
Viceprimar

permanent

Viceprimar

permenent

Viceprimar

10.0510.09.2018

Viceprimar

15.05.15.10..2018

Viceprimar

permanent

Viceprimar

permanent

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar

Observatii

Romania
Judetul Neamt
Consiliul local Urecheni

Expunere de motive
la proiectul de hotarire privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2018”.

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

privind

apărarea

împotriva

incendiilor,

dispoziţiile

Legii

nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
De asemenea avind in vedere necesitatea reactualizarii si aprobarii anuale a
Planului de acoperire a riscurilor teritoriale;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea
„Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2018”pe care va rog sa-l votati.

Primar
Tanaselea Ion

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

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privitor
la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2018”. am
constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in
termeni legali, sunt

respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si
completarile ulterioare şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr 89/2014 Prin urmare
avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2018”.

consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTĂRÂREA NR
DIN
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2018.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2018;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2018”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA NR 4
DIN 30.01.2018
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2018.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2018;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2018”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,
Contrasemneaza,
Consilier local
consilier juridic
Manole Gheorghe
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.

RAPORT DE ACTIVITATE
SECRETAR UAT 2017

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) lit. „d” din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
Primarul unităţii administrativ-teritoriale are calitatea de evaluator a performanţelor
profesionale, individuale ale Secretarului

unităţii administrativ-teritoriale, pe baza

propunerii Consiliului Local.

Conform LEGII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001, art.
116 alin (1), (2) şi (3), republicată şi actualizată, fiecare unitate administrativ-teritorială
are încadrat un secretar salarizat din bugetul local, care este funcţionar public de
conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid
politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie, nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul
întâi cu primarul sau cu viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu
şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în
conformitate cu prevederile legale privind funcţia publică şi funcţionarii publici,
conform Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată (art. 116).
Conform atribuţiilor prevăzute de legea organică (Legea nr. 215/2001, republicată
şi actualizată), în cursul anului 2017 am avizat pentru legalitate dispoziţiile Primarului,
am contrasemnat hotărârile Consiliului Local, am participat la şedinţele
Consiliului Local, am asigurat gestionarea procedurilor administrative privind
relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între acesta şi Prefect.

Am comunicat hotărârile Consiliului local Primarului şi Prefectului de îndată, dar

nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării (comunicarea, însoţită de
eventualele obiecţii cu privire la legalitate se face în scris şi va fi înregistrată într-un
registru special destinat acestui scop).
Am asigurat arhivarea şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local
asigurând afişarea acestora la avizierul Primariei.
Am organizat arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a
dispoziţiilor Primarului, am asigurat transparenţa şi comunicarea către autorităţile,
instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute de lege, în condiţiile Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea am asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local şi am
efectuat lucrările de secretariat. Am acordat sprijin şi asistenţă de specialitate la
redactarea proiectelor de hotărâre, în conformitate cu normele de tehnică legislativă,
reglementate prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată. Am acordat asistenţă juridică pentru toate
compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
Am comunicat ordinea de zi, am întocmit procesul-verbal al şedinţelor
Consiliului Local şi am redactat hotărârile Consiliului Local.
Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii
lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la
cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la
data comunicării oficiale către Prefect conform art. 49 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001
republicată şi actualizată.
In calitatea mea de secretar am mai exercitat şi alte competenţe care au vizat
organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local în bune condiţii.
În virtutea obligaţiei principale de a participa la derularea lucrărilor din plenul
Consiliului, am exercitat următoarele atribuţii:

 am asigurat îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la
cererea Primarului;
 am asigurat efectuarea lucrărilor de secretariat, a efectuat apelul nominal şi a
ţinut evidenţa participării la şedinţe a consilierilor,
 am numărat voturile şi am consemnat rezultatul votării, pe care-l prezintă
preşedintelui de şedinţă;
 am informat preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru
adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 am asigurat întocmirea procesului-verbal,
consilierilor, solicitând

acestora

acordul

pe care l-a pus la dispoziţia
asupra

conţinutului

acestor

operaţiuni administrative;
 am asigurat întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea şi numerotarea paginilor,
semnarea şi ştampilarea acestora;
 am urmărit ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu
ia parte consilieri care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul
al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor (art.
46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001), informându-l pe preşedintele de şedinţă cu
privire la asemenea situaţii şi am făcut cunoscute, totodată, sancţiunile prevăzute de
lege în asemenea cazuri;
 am prezentat în faţa Consiliului punctul de vedere cu privire legalitatea unor
proiecte de hotărâri sau ale altor măsuri supuse deliberarii;
 am contrasemnat în condiţiile legii şi ale regulamentului, hotărârile
Consiliului Local, pe care le-a considerat legale;
 am propus Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a
şedinţelor ordinare ale Consiliului Local;

 Am acordat membrilor Consiliului Local asistenţă şi sprijin de specialitate în

desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la
definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
În anul 2017 au avut loc un nr.12 şedinţe ordinare ,3 sedinta de indata 2 sedinta extraordinare a
Consiliului local fiind adoptate un total de 76 hotărâri .
Cele 76 de hotărâri adoptate de Consiliul Local precum şi cele 328 de dispoziţii emise de primar au
fost înregistrate în registre speciale şi înaintate Instituţiei Prefectului Neamt pentru exercitarea
controlului de legalitate precum şi direcţiilor, serviciilor, compartimentelor, instituţiilor si persoanelor
abilitate cu ducerea la îndeplinire. Din hotararile si dispozitiile adoptate in anul 2017, nici una nu a fost
contestata in instanta sub aspectul legalitatii si nici nu au fost revocate la recomandarea Institutiei
Prefectului Neamt.

Consilier juridic,
Axinte Ovidiu

Primaria comunei Urecheni

EXPUNERE DE MOTIVE
privind imputernicirea primarului pentru întocmirea Raportului de evaluare a secretarului
unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2017

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

PRIMAR
Tanaselea Ion

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

Proiect

HOTĂRÂREA Nr
din 30.01.2018
privind împuternicirea primarului comunei Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale secretarului comunei pentru anul 2017

Consiliul Local al comunei Urecheni; judeţul Neamt, întrunit în şedinţa ordinara;
Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Urecheni –
domnul tanaselea Ion şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 107, aliniat (2), litera d) a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 - Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC . Consiliul Local al comunei Urecheni împuterniceşte primarul comunei
Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Urecheni
pentru in 2017, conform anexelor nr. 5 şi 6 a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA Nr 5
din 30.01.2018
pentru împuternicirea primarului comunei Urecheni privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale secretarului comunei pentru anul 2017

Consiliul Local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţa ordinară;
Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Urecheni –
domnul tanaselea Ion şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 107, aliniat (2), litera d) a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 - Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC Consiliul Local al comunei Urecheni împuterniceşte primarul comunei
Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Urecheni
in anul 2017, conform anexelor nr. 5 şi 6 din H.G.R nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Manole Gheorghe

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.

