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ROMANIA
JUDETL]L NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COM. I'RECHENI
Nr57 67131.07 .2018

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi 31.07.2018 in cadrul gedintei ordinare a Consiliului local al comunei Urecheni
Convocarea Consiliului local s-a fdcut potrivit Dispozifiei nr 125 din 20.07.2018 aPri
comunei Urecheni.

Invitalia la gedinJd

a

consilierilor s-a fbcut in scris, precizdndu-se ordinea de zi, data,

desfbsurdrii.
Ordinea de zi a fost adusd la cunogtinta locuitorilor comunei prin afigarea,,publicatiei
referitoare la elaborarea proiectelor de hotdrdre ce urmeazd sd fie supuse spre analizd, avizarc gi
adoptare de cdtre Consiliul local al comunei lJrecheni", afigarea

invitaliei gi a dispoziJiei pri

afigierul primdriei.
Se face apelul nominal al

consilierilor gi se informeazd cd gedinta este legal constituita,

ind

prezenli 12 consilieri locali dintr-un numar de 13 in functie domnul Tanaselea Mihai-Marcel
ca nu poate participa la sedinta din cauza unor probleme personale.

A fost pus la dispozilia consilierilor locali, in timp util, procesul verbal al gedin{ei anterioare. N
nici o completare

a

opiniilor exprimate in gedinfa anterioard a consiliului local, procesul verbal

supus la vot, a fost aprobat

de toti cei 12 consilieri prezenfi la aceastl

gedinJd.

Domnul primar informeaza pe domnii consilieri ca a decis introducereainafaru ordinii de zi a
proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico

-

economici pentru obiectivul de

investitie,"Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt". pe
rcaga sa fie de acord cu introducerea acestuia pe ordinea de zi.

Avand in vedere faptul ca presedintele de sedinta ales pentru luna Iulie domnul Tanaselea
Marcel lipseste motivat de la sedinta conform Hcl Nr 28129.06.2018 locul acestuia va fr luat de
domnul consilier local Bordianu Adrian.

Domnul primar da cuvantul presedintelui de sedinta domnul consilier local Bordianu Adrian.
Domnul presedinte solicita votul domnilor consilieri locali pentru introducerea pe ordinea de zi
proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico

-

economici pentru obiectivul de

investitie,"Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt".

ind

ind

In unanimitate de voturi 12 pentru s a aprobat introducerea pe ordine a de zi a proiectului de

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul

de investitie,,,Moderni

pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni, jud.Neamt,'.

Domnul presedinte de sedinta da citire ordinii de zi dupa cum ufineaza:
1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna A
2018.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului executiei bugetului local al comu

URECHENI pe trimestrul II,2018.

privire la rectificarea bugetului general consolidat pe anul
Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv gi al Statutului

3. Proiect de hotarare cu

18.

4.

ide

Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna Urecheni

Consiliul Local Urecheni este asociat.
5. Proiect de hotarare

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru

investitie,"Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni,
jud.Neamt"
de

6. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.
Se supune
Se trece

votului deschis ordinea de zi prezentatd fiind aprobata in unanimitate.(I2 voturi

la dezbaterea primului proiect pe ordinea de zi.

1.

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna A
2018.
Se prezinta expunerea de motive , raportul de specialitate si proiectul de hotarire. Comisiile de
specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarire.Urmare a supunerii la vot proiectul de hotari
fost aprobat

2.

cu -12 voturi pentru, fiind adoptata Hotararea Nr 31131.07.2018.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului executiei bugetului local al com

URECHENI pe trimestrul II,2018.
Domnul primar da citire raportului intocmit de catre doamna consilier superior Vatolomei
cadrul Compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei U

Inbaza art. 49 aliniat (I2) htera a) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale modi Lcata
prin Ordonanta de Urgenta nr.63/30.03.2010"In lunile aprilie,iulie si octombrierpentru trimes

I

expirat si cel tarziu in decembrie,pentru trimestrul al patrulea ,ordonatorii principali de

te

au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si aprobare ,executia bugetelor

intocmite pe cele doua sectiuni", cu exceptia bugetului imprumuturilor externe gi interne, cu
a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare

astfel incdt la sfdrgitul anului:
a) sd nu inregistreze pldJi restante;

pul de
locald,

6
b) diferenfa dintre suma veniturilor incasate gi excedentul anilor
anteriori utilizatpentru

fi

exerciliului bugetar curent, pe de o parte, gi suma pldfilor efectuate gi a pld1ilor
restante, pe de a
sd fie mai mare decdt zero.
Executia bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei
Urecheni pentru trim.2al anul
s-a efectuat prin Trezoreia Targu Neamt prin evidentierea
in conturi distincte a veniturilor i
cheltuielilor efectuate,pe categorii de surse de finantare si pe cele
doua sectiuni:sectiunea
de

parte,

2018

sia
ionare

si sectiunea de dezvoltare.
Sectiunea de functionate,parte debazaobligatorie a bugetelor,prezintasituatia
veniturilor

finantarii cheltuielilor curente si platilor efectuate panala30.06.20lg,angajate
si utilizate in
veniturile incasate.
Sectiunea de dezvoltare,parte complementara abugetului,cuprinde veniturile
si cheltuielile

programului investitional,in limitele angajamentelor legale si bugetare ce
au fost asumate pentru acest
an busetar.

Veniturile totale incasate la bugetul local al comunei Urecheni la datade 30.06.201g
sunt in
2048 mii lei,acestea reprezentand un procent de I 14 Yo fatade prevederile trim 2
al anului 201g.
Bugetul propriu al Comunei Urecheni pe anul 2018 s-a aprobat prin Hotdr6rea Consiliului
7I

|

2.02.20 | 8 in baza Le gi i buge tului nr2 I 20 | 8 .

Primaria Urecheni a incasat la trim 2 al anului

2018

60,3

yodin totalul impozitelor si taxelor

pentru personae frzice si 70,3%o din cele datorate de persoanele juridice(impozit cladiri,teren,mij
de transport).Aceste procente se cifreaza

la24l,7 mii lei la personae frzice si

20,4

mii lei la

juridice.
Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport intre veniturile

u

incasate la aceasta data si veniturile proprii programate a se incasa pentru trim.2 al anului 2018

de

l'42Yo.De asemenea gradul de finantare din veniturile

proprii ale bugetului local determinat ca

rt

procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate la data de 30.06.2018 este 2,4
Yo.Lapartea de cheltuieli totale Primaria comunei Urecheni a inregistrat plati in suma totala de

mii lei,acesteareprezentand un procent de 74,3

%o

fatade prevederile trim.2 al anului 201

frind efectuate pentru sectiunea de functionare.
Astfel la incheierea trimestrului 2 al anului 2018 sau inregistrat plati in suma de 1334 mii

fiind defalcate dupa cum urmeaza:
Cheltuieli de

personal

Bunuri si servicii
Transferuri
Asistenta sociala

Alte cheltuieli
Investitii

-

-

859

mii lei

173

mii lei

26 mii lei
152

mii lei

4 mii lei
120

mii lei

I 34

Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobarii consiliului local
al comunei urecheni execirtia

bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim II al anului 20l8,conform anexelor.
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Comisiile de specialitate
avizeazafavorabil

proiectul de hotarire.Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarire a fost aprobat
cu un numar de 12
voturi fiind adoptata Hotararea Nr 32t31.07.2019.

3'

Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului general consolidat pe
anul20lg.
Domnul primar da citire raportului intocmit de catre doamna consilier superior
Vatolomei Maria

din

cadrul Compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului
comundi
Urecheni:

Avand in vedere necesitatea suplimentarii bugetului pe anumite articole si aliniate
din cadrul bu$etului
unnare a platilor ce vor trebui a fi efectuate,precum si disponibilul inregistrat in
cadrul altor artiqole
bugetare,din cadrul unor capitole,precum si a solicitarii venite din partea Scolii gimnazialeUreclheni
cu

nr' 5599 125.07.2018,pentru echilibrare este necesara rectificarea bugetului de venituri
si
cheltuieli intre capitol,articole si alienate.
adresa

Conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr.2l5l200l,modificata si complet{ta prin
Legeanr.28612005,in conformitate cu prevederile art.19 alin2 din legea 273l2006privind
finantple
publice locale,'Leg ea nt.2l20I8- Legea bugetului de stat pe anul 201 8,propun rectificarea
bugetu[ui
local astfel:

Cheltuieli
-suplimentarea prevederilor bugetare alocate initial pentru Parohia Ingaresti cu suma
de 43 mii lei
necesara achizitiei de tabla,capitolul 67 .02 Cultura si religie,titlul 59.I2 culte .

-in cadrul capitolului 74.02 Protectia Mediului suplimentam prevederile bugetare la titlul20
bunuri si
servicii cu suma de 20 mii lei reprezentand c/valoarea serviciilor prestate de SC ROSAL SRL.
-diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 84.02 drumuri si poduri
,titlul 20 bunuri si servi6ii cu
suma de 63 mii lei .
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Comisiile de specialitate avizeazafavorabil

proiectul de hotarire.Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarire a fost aprobat cu un numar dg 12

voturi fiind

4.

adoptata Hotararea

Nr 33/31.07.2018.

Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv qi al Statutului Asociafi(i de
Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna Urecheni pri4
Consiliul Local Urecheni este asociat.

Prin Adresa conducerii ADI "Valea Topolitei" Nr 1/17.07.2018 acestia au solicitat initierea utrui
proiect de hotarare cu privire la modificarea Actului constitutiv gi al Statutului Asociafiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Y ALEA TOPOLITEI" la carc Comuna Urecheni prin Consiliul Local
Urecheni este asociat

:

g
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Comisiile de
specialitate avizeazafavorabil

proiectul de hotarire.Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarire a fost aprobat
cu un numar de 12
voturi fiind adoptata Hotararea Nr 34/31.07.201g.

5'

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico

-

economici pentru obiectivul

investitie,"Modernizare alei pietonale si parcare Primaria comunei Urecheni,
jud.Neamt"
de

Avand in vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2)

Iit. b) din Legea m.215/20A1 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Consiliul
Local exercita
atribulii privind dezvoltareaeconomico-sociald a comunei, iar in exercitarea acestor atributii
aprob6, la propunerea Primarului,documentaliile tehnico
-economice pentru lucr6rile de invostilii
de interes local, in condiliile legii, solicitam aprobarea indicatorilor tehnico

-

economici pentru

obiectivul "Modernizare alei pietonale si parcare Primaria Comunei Urechenijud.Neamt.
-necesitatea Modernizarii aleiilor pietonale si a parcarii Primariei comunei
Urecheni care nu a mai

fost reabilitatade peste

l0 ani, conditiile atmosferice facand aceste alei impracticabile.

Va supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului local Urecheni proiectul de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie"Modernizare alei pietonale parcare prirnaria
si

comunei Urecheni, j ud.Neamt"

citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Comisiile de specialitate avizeazafavorabil
proiectul de hotarire.Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarire a fost aprobat cu un numar de 12
Se da

voturi fiind

adoptata Hotararea

Nr 35/31.07.2018.

La rubrica diverse domnul secretar Axinte Ovidiu informeazape domnii consilieri locali despre sedinta
extraordinara a Comitetului local pentru Situatii de Urgenta din data de 27 .07 .2018 avand ca obiect
aprobarea unui Plan de masuri local pentru prevenirea raspandirii monitori zareasi combaterea febrei

porcine africane pe teritoriul UAT Urecheni. Au fost rugati sa informeze cetatenii despre febra porcina

Africana si consecintele grave ale bolii la porcine, masuri de preventie.
Domnul Axinte Ovidiu intreaba pe domnii consilieri locali daca au propuneri de proiecte de hotarare
pentru sedinta viitoare raspunsul fiind negativ.Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat
nu mai sunt iar punctele inscrise pe ordinea de zi au fost discutate, cu permisiunea domnilor consilieri,
presedintele de sedinta declara inchise lucrarile de astazi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.
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