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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COM. URECHENI
Nr 5960 /09.08.2018

PROCES VERBAL
incheiat astdzi 09.08.2018 in cadrul gedinlei de indata a Consiliului local al comunei
Urecheni.
Convocarea Consiliului local s-a fEcut potrivit DispoziJiei nr.162 din 09.08.2018 a

Primarului comunei Urecheni.
InvitaJia la gedin![ a consilierilor s-a fbcut telefonic, precizdndu-se ordinea de zi si ora
desfasurarii.
Se face apelul nominal al

consilierilor gi se informeazd cd gedinla este legal constituita, fiind

prezenli l1 consilieri locali absenti fiind domnii consilieri locali Pavel Mihai si Calugaru Nicolae.

A fost pus la dispozifia consilierilor, in timp util, procesul verbal al gedinlei anterioare.
Nefiind nici o completare

a

opiniilor exprimate in gedinta anterioard a consiliului local, procesul

verbal fiind supus la vot, a fost aprobat de toti 1l consilieri locali in funcJie, prezen\i la aceastd
qedinJ[.

Domnul primar da cuvantul presedintelui de sedinta domnul consilier local Bordianu Adrian

.

Domnul consilier Bordianu Adrian deschide qedinfa gi informeazd" faptul cd are urmdtoarea
ordine de zi:

I.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ;i a cheltuielilor legate de proiect gi
de aprobare a acordului de parteneriat -PROIECT ,,CONSTRUCTII GRADINITE

REGIUNE NORD EST" cod Mysmis 125152 Axa prioritari 10 imbunlti{irea

infrastructurii educa{ionale Prioritatea

de

Investitii

10.1

Investifiile in educafie, qi

formare, inclusiv in formare profesionali, pentru dobffndirea de competenfe gi inv5{are
pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie qi formare ,Apel de

proiecte nr . POR/I 012018110110.1aIAPC/TREGIUNI.

2.

Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.
Se supune

votului deschis ordinea de zi prezentatd gi se aprob[ cu 1 I voturi

,, p€fltru

".

t
Prin expunerea de motive domnul primar solicita domnilor consilieri locali analizarea si
vOtarea unui proiect de hotarare

privind aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiect gi de

aprobare a acordului de parteneriat -PROIECT,,CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNE NORD

EST" cod Mysmis 125 I 52 Axa prioritard 10 imbundtdlirea infrastructurii educationale Prioritatea de

Investitii 10.1 Investitiile in educalie, gi formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dob6ndirea
de competenfe Ei inv[fare pe tot parcursul vielii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie
Ei

formare,Apel de proiecte nr . PoR/l0 l20r8l r0l 10. 1alApciTREGIUNI.
Pentru motivarea

initierii acestui si aprobarii acestui proiect de hotarare domnul primar

prezinta domnilor consilieri locali urmatoarele motive:

- faptul ca, la nivelul UAT Urecheni se afla in derulare un Proiect privind constructia unei Gradinite
cu fonduri de la Ministerul Educatiei Nationale;

-faptul ca, Ministerul Educatiei Nationale intentioneaza sadepuna cereri de finantare pe Axa l0 Apel de proiecte nr . POR/I012018/10/10.|aIAPC/7REGIIINI

pentru rambursarea unor cheltuieli

ocazionate de reabilitarea/constructia si dotarea cu mobilier a unitatilor de invatamant cupinse in

Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii si Proiectul privind Reabilitarea Structurilor scolare;

- faptul ca, pentru depunerea acestor cereri de finantare uat in calitate de parteneri trebuie sa depuna o
serie de documente:Declaratie de eligibilitate, Declaratie de angajament, Hcl privind aprobarea

parteneriatului intre Ministerul Educatiei Nationale in calitate de lider de proiect si UAT Urecheni in
calitate de partener de proiect.
Se prezinta

termenii Acordului de parteneriat care va face parte din hotararea susmentionata

;

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile gi obligafiile pdrfilor, contribu]ia financiard

proprie a f,recdrei parfi la bugetul proiectului, aferent investiliei Grddinila cu program normal
Urecheni, Urecheni, jude! Neam{, precum

gi responsabilitd{ile ce le revin in

implementarea

activitdlilor aferente investiliei GrddiniJa cu program normal Urecheni, Urecheni, judef NeamJ,
cuprinsd in cadrul proiectului: ,,CONSTRUCTII GR {DINITE REGIUNEA NORD EST" cod Mysmis
125152, care este depus

in cadrul Programului Operalional Regional2014-2020, Axa prioritard

imbundtdfirea infrastructurii educalionale, Prioritatea de investilii 10.1 Investitiile

formare, inclusiv

in

in educalie,

10

9i

formare profesionald, pentru dobdndirea de competenle qi invdfare pe tot

parcursul vielii prin dezvoltarea infrastructurilor de educalie Ei formare

(l)

Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare
invdfdmAntului obligatoriu,
sistemului, precum

Ei pe

in

la nivelul educafiei timpurii

gi

special pentru copii cu risc crescut de pdrdsire timpurie a

perioada de durabilitate qi de valabilitate a contractului de finantare.

Io

(2)

Prezentul acord se constituie anex6 la cererea de finanlare.
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Comisiile de specialitate

consiliului local urecheni

avize

aza favorubil proiectul de hotarare. Nefiind di

marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot fiind aprobat in
unanimitate cu
pentru fiind adoptata HCL Urecheni Nr 36/09.0g.201g

1

La rubrica diverse domnul secretar face o scurta prezentarc domnilor consilieri
a ad
primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt cu privire la virusul West
Nile produs
de

tantari.

Domnul primar solicita punctul de vedere al domnilor consilieri locali cu privire la
lnerea
acestora in vederea incheierii unui protocol cu Asociatia SportivaZorileUrecheni pentru
sprij nirea
financiara a echipei de fotbal Zorile Urecheni pentru participare ainLigaa V a sezonul
201g- 19.

cheltuielile necesare pentru anul competitional 2018-2019 fiind estimate la suma de

.000

lei.

Domnii consilieri locali sunt de acord pentru incheierea unui protocol cu Asociatia

S

Urecheni, si sprijinirea financiara a echipei de fotbal ZorileUrecheni proiect de hotarare ce va
initiat de catre primarul comunei intr o sedinta viitoare de consiliu local.

Domnul consilier local Macarie Constantin aduce in discutie problema parcarii

lui

Uman Urecheni aceasta fiind una mica pentru traficul din zona. Domnul primar informeaza pe

mnl1

consilieri ca in luna septembrie se va depune un proiect pentru reabilitarea parcarii precum si a unor
amenajari la Dispensarul Uman, proiect pe GAL Tinutul Zimbilor,comuna Urecheni facand
din acest GAL.
Secretarul intreaba pe domnii consilieri locali daca au propuneri pentru proiecte de hotarari

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
declara inchise lucrarile de astazi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare
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Contrasemneazd:
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