ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotarare privind aprobarea aderării Comunei Urecheni, județul Neamt, prin
Consiliul Local al Comunei Urecheni , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA
TOPOLITEI ,, în vederea dezvoltarii retelelor de gaze naturale, respectiv a infiintarii de noi
distributii de gaze naturale in localitatile membrilor asociati fondatori si parteneri din judetul
Neamt, precum si intocmirea si implementarea de proiecte pentru dezvoltarea localitatilor
membrilor asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt
La nivelul județului nostru, cât și ale județelor învecinate, din discuțiile avute cu alte localități,
reiese faptul că majoritatea comunelor partenere ale unui Asociații de Dezvoltare
Intercomunitara , au accesat sume importante din PNDR, atât pe sector public cât și privat,
acestea contribuind la dezvoltarea localităților respective.
Ca reprezentant al comunității, vă aduc la cunoștință faptul că, Comisia Europeană a
avizat PNDR 2014 – 2020 cu alocări importante de sume pe toate masurile de dezvoltare.
Scopul initial al aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI
il constituie intocmirea unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor de gaze
naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in localitatile membrilor
asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea de
proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din judetul
Neamt
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată, implementată și
administrată de ehipa tehnica a Grupului de Acțiune Locală, care vor reprezenta interlocutorii
populației din teritoriile respective, în vederea îmbunătățirii continue a strategiei și a acțiunilor ce
vor fi implementate.
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate prin PNDR pentru perioada
2014 – 2020, parteneriatele public-private este imperativ ca localitatea noastră să facă parte
dintr-o asemenea entitate deoarece, viitoarea alocare va ține cont de mărimea teritoriului (km2)

de numărul de locuitori și de criteriile de performanță înregistrate de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara.
Ca urmare, propun consiliului local spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind
aderarea comunei Urecheni, din județul Neamt prin Consiliul Local al Comunei Urecheni , la
teritoriul reprezentat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara în scopul sus amintit.
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 privind aprobarea aderării Comunei Urecheni, județul Neamt, prin Consiliul Local al
Comunei Urecheni, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,, am
constatat urmatoarele: Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de formă și de fond ale
actului administrativ, fiind întocmit în conformitate cu prevederile legale în materie.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea aderării Comunei
Urecheni, județul Neamt, prin Consiliul Local al Comunei Urecheni, la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,

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
HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării Comunei Urecheni, județul Neamt, prin Consiliul
Local al Comunei Urecheni , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,,

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta de indata,
Având în vedere :
− Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
-

Expunerea de motive privind aprobarea aderării comunei Urecheni, județul Neamt, la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,
in vederea intocmirii unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor de gaze
naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in localitatile membrilor
asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea
de proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din
judetul Neamt,

− Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheni;
− având avizul favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Urecheni;
− În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;

− În baza prevederilor art. 11, art. 36, alineatul (2), lit. e, alin.7, lit. a). și lit. c). art.45,
alineatul (2), lit. f)., art.115, alineatul (1), lit. b). din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă aderarea Unității administrativ-teritoriale Comuna Urecheni prin
Consiliul local al Comunei Urecheni la, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,, și angajamentul ca nu vom adera la un alt parteneriat care
va implementa scopurile Asociației de Dezvoltare Intercomunitara,,VALEA
TOPOLITEI ,, ;
(2) Unitatea administrativ-teritorială, prin Consiliul local al Comunei Urecheni,
se asociază la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,, în
vederea intocmirii unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor de gaze
naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in localitatile membrilor
asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea
de proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din
judetul Neamt.
Art.2. Se mandatează domnul Tanaselea Ion , având funcția de primar , cetățean român,
născut la data de 27.11.1967 în oras Targu Neamt, judetul Neamt, avand CNP.
1671127274798 domiciliat în sat Urecheni , Strada Biserica veche, Nr 91, comuna
Urecheni, jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT, nr. 642469, eliberată de SPCLEP Targu
Neamt, la data de 01.06.2012, să semneze documentația necesară cu privire la infiintarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,, și să reprezinte
Consiliul Local şi comuna Urecheni în relația cu Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,;
Art.3 Se aproba contributia aportului initial in calitate de membru fondator, de 1.000 de
lei si contributia anuala pentru sustinerea activitatii asociatiei in valoare de 1.000 lei ,
suma ce se va aloca din bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018 al comunei
Urecheni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Urecheni, domnul Tanaselea Ion .
Art.5. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la
sediul Primariei comunei Urecheni prin grija secretarului.

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 20
Din 13.04.2018
privind aprobarea aderării Comunei Urecheni, județul Neamt, prin Consiliul
Local al Comunei Urecheni , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,,

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta de indata,
Având în vedere :
− Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
-

Expunerea de motive privind aprobarea aderării comunei Urecheni, județul Neamt, la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,
in vederea intocmirii unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor de gaze
naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in localitatile membrilor
asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea
de proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din
judetul Neamt,

− Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheni;
− având avizul favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Urecheni;

− În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
− În baza prevederilor art. 11, art. 36, alineatul (2), lit. e, alin.7, lit. a). și lit. c). art.45,
alineatul (2), lit. f)., art.115, alineatul (1), lit. b). din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă aderarea Unității administrativ-teritoriale Comuna Urecheni prin
Consiliul local al Comunei Urecheni la, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,, și angajamentul ca nu vom adera la un alt parteneriat care
va implementa scopurile Asociației de Dezvoltare Intercomunitara,,VALEA
TOPOLITEI ,, ;
(2) Unitatea administrativ-teritorială, prin Consiliul local al Comunei Urecheni,
se asociază la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,, în
vederea intocmirii unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor de gaze
naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in localitatile membrilor
asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea
de proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din
judetul Neamt.
Art.2. Se mandatează domnul Tanaselea Ion , având funcția de primar , cetățean român,
născut la data de 27.11.1967 în oras Targu Neamt, judetul Neamt, avand CNP.
1671127274798 domiciliat în sat Urecheni , Strada Biserica veche, Nr 91, comuna
Urecheni, jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT, nr. 642469, eliberată de SPCLEP Targu
Neamt, la data de 01.06.2012, să semneze documentația necesară cu privire la infiintarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,, și să reprezinte
Consiliul Local şi comuna Urecheni în relația cu Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,;
Art.3 Se aproba contributia aportului initial in calitate de membru fondator, de 1.000 de
lei si contributia anuala pentru sustinerea activitatii asociatiei in valoare de 1.000 lei ,

suma ce se va aloca din bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018 al comunei
Urecheni.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Urecheni, domnul Tanaselea Ion .
Art.5. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la
sediul Primariei comunei Urecheni prin grija secretarului.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Popa Paul

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind imputernicirea d.lui DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ
pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,
La nivelul județului nostru, cât și ale județelor învecinate, din discuțiile avute cu alte localități,
reiese faptul că majoritatea comunelor partenere ale unui Asociații de Dezvoltare
Intercomunitara , au accesat sume importante din PNDR, atât pe sector public cât și privat,
acestea contribuind la dezvoltarea localităților respective.
Scopul initial al aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI il
constituie

intocmirea

unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor de gaze

naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in localitatile membrilor
asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea de
proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din judetul
Neamt
Avand in vedere necesitatea imputernicirii unei persoane care sa se indeplineasca procedurile
legale si sa intocmeasca documentatiile necesare infiintarii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,, intrucat procedurile sunt destul de complicate si
greoaie se impune desemnarea unei persoane care sa parcurga acesti pasi si care sa cunoasca
legislatia, fiind desemnat dl. Dunca Marius-Stefanita, consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grumazesti, judetul Neamt.
Ca urmare, propun consiliului local spre dezbatere și aprobare proiectul de hotarare asa
cum a fost prezentat.

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 privind imputernicirea d.lui DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ pentru
indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,am constatat urmatoarele: Proiectul de hotărâre
îndeplinește condițiile de formă și de fond ale actului administrativ, fiind întocmit în
conformitate cu prevederile legale în materie.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind imputernicirea d.lui DUNCA
MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,

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 13.04.2018
privind imputernicirea d.lui DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ pentru indeplinirea tuturor
procedurilor legale infiintarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,,
Având în vedere :
-

Expunerea de motive a primarulul privind necesitatea imputernicirii unei persoane care
sa se indeplineasca procedurile legale si sa intocmeasca documentatiile necesare
infiintarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,

− Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheni;
− având avizul favorabil al comisiilor din cadrul consiliului local al comunei Urecheni;
− În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
− În baza prevederilor art. 36, art.45 si ale art.115 din Legea 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se imputerniceste dl. DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ , având funcția de
consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grumazesti ,
cetățean român, născut la data de 08.09.1980 în or. Targu Neamt jud. Neamt, domiciliat
în sat Str. Cuza-Voda, Bl. A11, Sc. A, Et. 4, Ap.18, Jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT,

nr. 660836 eliberat de SPCELP Tg.Neamt la data de 30.08.2012 pentru indeplinirea
procedurile legale necesare infiintarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,,
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana
nominalizata la art.1.
Art.3. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la
sediul Primariei comunei Urecheni prin grija secretarului.

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 21
Din 13.04.2018
privind imputernicirea d.lui DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ pentru indeplinirea tuturor
procedurilor legale infiintarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,,
Având în vedere :
-

Expunerea de motive a primarulul privind necesitatea imputernicirii unei persoane care
sa se indeplineasca procedurile legale si sa intocmeasca documentatiile necesare
infiintarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,

− Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Urecheni;
− având avizul favorabil al comisiilor din cadrul consiliului local al comunei Urecheni;
− În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
− În baza prevederilor art. 36, art.45 si ale art.115 din Legea 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se imputerniceste dl. DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ , având funcția de
consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grumazesti ,
cetățean român, născut la data de 08.09.1980 în or. Targu Neamt jud. Neamt, domiciliat
în sat Str. Cuza-Voda, Bl. A11, Sc. A, Et. 4, Ap.18, Jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT,

nr. 660836 eliberat de SPCELP Tg.Neamt la data de 30.08.2012 pentru indeplinirea
procedurile legale necesare infiintarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI ,,
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana
nominalizata la art.1.
Art.3. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la
sediul Primariei comunei Urecheni prin grija secretarului.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Popa Paul

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 0 abțineri și0 voturi împotrivă din 13 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 Mai 2018, a
Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Mai 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 Mai 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 Mai 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 Mai 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 Mai 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 Mai
2018, domnul Tanaselea Ioan.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Mai 2018 domnul Tanaselea Ion.
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 22
DIN 26.04.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 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 Mai
2018, domnul Tanaselea Ioan.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Mai 2018 domnul Tanaselea Ion.
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
Popa Paul

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.

COMUNA URECHENI
Nr. 3460 din 20.04.2018
RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.1
/2018

In baza art. 49 aliniat (12) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.63/30.03.2010”In lunile
aprilie,iulie si octombrie,pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie,pentru
trimestrul al patrulea ,ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in
sedinta publica,spre analiza si aprobare ,executia bugetelor intocmite pe cele doua
sectiuni”, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare
bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Executia bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Urecheni pentru trim.I al
anului 2018 s-a efectuat prin Trezoreia Targu Neamt prin evidentierea in conturi distincte a
veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate,pe categorii de surse de finantare si pe cele
doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Sectiunea de functionare,parte de baza obligatorie a bugetelor,prezinta situatia veniturilor
necesare finantarii cheltuielilor curente si platilor effectuate pana la 31.03.2018,angajate si
utilizate in corelare cu veniturile incasate.

Sectiunea de dezvoltare,parte complementara a bugetului,cuprinde veniturile si cheltuielile
aferente programului investitional,in limitele angajamentelor legale si bugetare ce au fost
asumate pentru acest an bugetar.
Veniturile totale incasate la bugetul local al comunei Urecheni la data de 31.03.2018 sunt in
suma de 1098 mii lei,acestea reprezentand un procent de 124 % fata de prevederile trim I al
anului 2018.
Bugetul propriu al Comunei Urecheni pe anul 2018 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 7/12.02.2018 în baza Legii bugetului nr2/2018.
Primaria Urecheni a incasat la trim I al anului 2018 54 % din totalul impozitelor si taxelor
locale pentru personae fizice si 69,3% din cele datorate de persoanele juridice(impozit
cladiri,teren,mijloace de transport).Aceste procente se cifreaza la 208,55 mii lei la personae
fizice si 20,1 mii lei la persoane juridice.
Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport intre
veniturile proprii incasate la aceasta data si veniturile proprii programate a se incasa pentru
trim.I al anului 2018 este de 172%.
De asemenea gradul de finantare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca
raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate la data de
31.03.2018 este 46,5 %.
La partea de cheltuieli totale primaria comunei urecheni a inregistrat plati in suma totala de
579 mii lei,acestea reprezentand un procent de 65,2 % fata de prevederile trim.I al anului
2018.Acestea fiind efectuate pentru sectiunea de functionare.
Astfel la incheierea trimestrului I al anului 2018 sau inregistrat plati in suma de 578,65 mii
lei,acestea fiind defalcate dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli de personal

- 425,36 mii lei

- Bunuri si servicii

-

71,32 mii lei

- Transferuri

-

8,00 mii lei

- Asistenta sociala

-

73,98 mii lei

Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobarii consiliului local al comunei
urecheni executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim I al anului
2018,conform anexelor nr.1 si nr.2.
Intocmit,
consilier superior
Vartolomei Maria

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
a bugetului comunei Urecheni pentru trim. 1, 2018

Avand in vedere prevederile din:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii Nr 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
•

Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Urecheni;
Supun spre aprobare Consiliului Local Urecheni Proiectul de Hotarare privind aprobarea
Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2018 pe
care va rog sa il analizati si sa il votati.

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 aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe
trimestrul I, 2018 am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor cuprinse in Legea 273/2006 privind
finantele publice locale. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la
aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul I, 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,
HOTARAREA NR 23
DIN 26.04.2018
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
I, 2018
Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si in
art.36 alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local ,fiind astfel
indeplinite prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lit a, art.45 si ale art.115
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI , intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:

ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul I /
2018 pentru sectiunile functionare si dezvoltare, conform anexelor care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul
comunei URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a
primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,

Consilier local
Popa Paul

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
Comuna Urecheni
Primar

Expunere de motive
pentru proiectul de hotarire cu privire la modificarea unei valori din Anexa Nr 1 la
HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Adresa Nr 3771/26.03.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 16/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea unei valori cuprinse in anexa Nr 1 la
HCL Cap Achizitii directe, pozitia Nr 22;
Referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarire pentru
modificarea unei valori cuprinse in anexa Nr 1 la HCL Cap Achizitii directe, pozitia Nr 22;
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire cu privire la modificarea unei valori din Anexa
Nr 1 la HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018. pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Prin Adresa Nr 3771/26.03.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL
Urecheni nr 16/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui
proiect de hotarire pentru modificarea unei valori cuprinse in anexa Nr 1 la HCL Cap Achizitii directe,
pozitia Nr 22;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion ;
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 precum si ale Ordinului Nr 281/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarare cu privire la modificarea unei valori din
Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018.
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

HOTARAREA Nr
DIN 26.04.2018
pentru modificarea unei valori cuprinse in anexa Nr 1 la HCL Nr 16/16.03.2018, Cap Achizitii directe,
pozitia Nr 22

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 26.04.2018;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului;
- Adresa Nr 3771/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 16/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 16/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba modificarea unei valori inscrise eronat in anexa Nr 1 la HCL Nr 16/16.03.2018, Cap
Achizitii directe, pozitia Nr 22 astfel: Se inlocuieste valoarea 141.000 lei tva inclus inscrisa eronat cu
valoare corecta 118.488 lei fara tva.

Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 16/16.03.2018 raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetul
Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor 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 24
DIN 26.04.2018
pentru modificarea unei valori cuprinse in anexa Nr 1 la HCL Nr 16/16.03.2018, Cap
Achizitii directe, pozitia Nr 22
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 26.04.2018;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului;
- Adresa Nr 3771/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 16/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 16/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea unei valori inscrise eronat in anexa Nr 1 la HCL Nr
16/16.03.2018, Cap Achizitii directe, pozitia Nr 22 astfel: Se inlocuieste valoarea 141.000 lei
tva inclus inscrisa eronat cu valoare corecta 118.488 lei fara tva.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 16/16.03.2018 raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,

Contrasemneaza,

Consilier local

consilier juridic

Popa Paul

Axinte Ovidiu

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

consilieri

