ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE
APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere :
-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 sa depuna cereri de finantare pe Axa
10 -Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 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.

Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI
ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE

PARTENERIAT PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod
Mysmis 125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de
Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI pe care
va rog sa il analizati si 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 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT
„CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 Axa prioritară
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de
proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 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, prevederile art 20 lit j) din Legea Nr 273/2006 cu
modificările și completările ulterioare privind finanțele publice locale;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la APROBAREA
PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A
ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE
NORD EST” cod Mysmis 125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
,Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.
secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTĂRÂREA NR.......
DIN 09.08.2018

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de Investitii
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
Consiliul local Urecheni, județul Neamț întrunit în ședință de îndată la data de
09.08.2018;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamț, domnul
Tănăselea Ion înregistrată la Nr 5927/09.08.2018;
- raportul de specialitate inregistrat la Nr 5928/09.08.2018;
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
- prevederile Legii Nr 52/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare
privind transparența decizională în administrația publică;
- Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de Investitii
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI;
- prevederile art 20 lit j) din Legea Nr 273/2006 cu modificările și completările ulterioare
privind finanțele publice locale;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.b), c), d), alin.(4) lit. e), d), alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea
Nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările la zi;
În temeiul art.45 alin.(1) 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;
HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD EST”
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.
ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Comuna Urecheni – partener, în
vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal
Urecheni, Urecheni, județ Neamţ", în cuantum de 246530,38 lei (inclusiv TVA) –
aferentă activităților derulate de Comuna Urecheni.
ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comuna Urecheni, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4930,61 lei, reprezentând cofinanțarea
Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni, județ Neamţ" cuprins
în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis
125152.
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării
Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni, județ Neamţ", pentru
implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod
Mysmis 125152, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului
"Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni, județ Neamţ" în vederea
implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod
Mysmis 125152 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART 7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele
necesare şi contractul de finanţare în numele Comuna Urecheni, daca este cazul.
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 36
DIN 09.08.2018
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de Investitii
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
Consiliul local Urecheni, județul Neamț întrunit în ședință de îndată la data de
09.08.2018;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamț, domnul
Tănăselea Ion înregistrată la Nr 5927/09.08.2018;
- raportul de specialitate inregistrat la Nr 5928/09.08.2018;
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
- prevederile Legii Nr 52/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare
privind transparența decizională în administrația publică;
- Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,Prioritatea de Investitii
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI;

- prevederile art 20 lit j) din Legea Nr 273/2006 cu modificările și completările ulterioare
privind finanțele publice locale;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.b), c), d), alin.(4) lit. e), d), alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea
Nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările la zi;
În temeiul art.45 alin.(1) 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;
HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD EST”
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.
ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Comuna Urecheni – partener, în
vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal
Urecheni, Urecheni, județ Neamţ", în cuantum de 246530,38 lei (inclusiv TVA) –
aferentă activităților derulate de Comuna Urecheni.
ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comuna Urecheni, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4930,61 lei, reprezentând cofinanțarea
Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni, județ Neamţ" cuprins
în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis
125152.
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării
Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni, județ Neamţ", pentru
implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod
Mysmis 125152, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului
"Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni, județ Neamţ" în vederea
implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod
Mysmis 125152 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART 7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele
necesare şi contractul de finanţare în numele Comuna Urecheni, daca este cazul.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 11 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 Septembrie
2018, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Septembrie 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 Septembrie 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 Septembrie 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 Septembrie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN 31.08.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2018.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al consilierului
juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
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
Septembrie, domnul Calugaru Nicolae.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Septembrie 2018 domnul Tanaselea Mihai-Marcel.
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 37
DIN 31 .08.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2018
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al secretarului
comunei, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
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
Septembrie 2018, domnul Calugaru Nicolae.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Septembrie2018, domnul Tanaselea Mihai-Marcel.
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
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
cu privire la : aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali
desfasurata in semestrul I al anului 2018

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere:
- Raportul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior Compartiment
asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
judetul Neamt;
- prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire cu privire la : aprobarea raportului
privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2018, pe care
va rog s ail analizati si 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 cu privire la : aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali
desfasurata in semestrul I al anului 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, precum si prevederile H.G. R nr. 268/2007 pentru
aprobareaNormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea raportului privind
activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2018.

secretar,
Ovidiu Axinte

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

HOTĂRÂREA N R
31.08.2018
cu privire la : aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali
desfasurata in semestrul I al anului 2018
Consiliul Local Urecheni, întrunit în şedinta ordinară din data de 31.08.2018;
Luând in discutie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului comunei
Urecheni şi raportul intocmit de compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Urecheni, judeţul Neamt prin care se propune aprobarea
raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2018,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Urecheni, prin care se propune admiterea proiectului de
hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul
comunei Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din
Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica;

În temeiul art. 36 alin. 2, litera ,,a”, si alin.3, litera „b”şi ale art. 45 alin. 1 si art. 115
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Urecheni, adopta urmatoarea ;
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata in
semestrul I al anului 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul
comunei Urecheni prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica primarului
comunei Urecheni, şi Instituţiei Prefectului judeţului Neamt, în vederea efectuării
controlului legalitătii, prin grija secretarului comunei.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

Primaria Comunei Urecheni
Judetul Neamt
Compartiment Asistenta sociala

Anexa la HCL NR. /2018

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI DESFASURATA
IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2018

In conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,
persoana cu atributii de asistenta sociala de la nivelul primariei, trebuie sa prezinte
semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la
activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum:

1.

Dinamica angajarii asistentilor personali;

2.

Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna

3. Numarul asistentilor personali instruiti
4. Numarul asistentilor personali care sunt rude cu persoana cu handicap
5. Nr. controalelor efectuate si problemele sesizate
Precizam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, rolul asistentului
social a fost acela de a monitoriza in conditii optime atributiile si obligatiile care le
revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii
situatiei acestora, astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care
situatia lor o cere, pentru satisfacerea intregului lant de nevoi fizice, personale, sociale
si spirituale ale lor. Indiferent de varsta sau de handicapul cu care se confrunta acest
segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare si individualitate, pentru
depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale.

Ingrijirile ce li se acorda, pot permite persoanelor cu handicap grav sa isi
valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional si social, in pofida
handicapului de care sufera.
Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului I al anului 2018 raportez
urmatoarele:
1.

Dinamica angajarii asistentilor personali.

a. In perioada 01.01.2018-30.06.2018 , 10 persoane cu handicap grav au beneficiat de
asistenti personali angajati cu contract individual de munca.
b. Conform evidentelor rezulta ca in comuna Urecheni numarul asistentilor personali
ai persoanelor adulte este de 10. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie
dobandit ca urmare a unor traume psihice sau fizice. Cele mai frecvente
afectiuni intalnite sunt: tumora, hidrocefalie interna secundara, deficit neurologic
imcomplet Fankel C, parapareza spastica, encefalopatie cronica, dementa mixta,

pneopatie dreapta, polineopatie periferica .
2. Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro.
Referitor la acest aspect precizam ca pe raza comunei Urecheni nu sunt infiintate si nu
functioneaza Centre de tip respiro. Mentionam ca aceste Centre urmeaza a fi infiintate
ca structuri fara personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, in structura
Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu avizul si sub
indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
Intrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de
odihna si nu exista nici posibilitatea gazduirii bolnavului intr-un Centru de tip respiro,
s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei
indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului personal .S-a acordat
indemnizatia echivalenta cu salariul net al asistentului personal pentru cele 10 persoane
cu handicap care beneficiaza de asistent personal.

3) Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti.
Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,
asistentii personali au obligatia sa participe o data la 2 ani la o instruire organizata de
angajator. Tematica de instruire a fost stabilita prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al
presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de
90 de zile de la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Din cauza lipsei
resurselor financiare nu s a reusit alocarea de fonduri pentru programe de
instruire a asistentilor personali. Urmeaza ca la o urmatoare rectificare a
bugetului local sa se gaseasca si sa prevada alocarea unor sume necesare acestor
programe de instruire.
4. Numarul asistentilor personali care sunt rude cu persoana cu handicap.
Din evidentele noastre rezulta ca toti cei 10 asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav sunt rude cu persoanele cu handicap grav si locuiesc la acelasi
domiciliu. Acestia au gradul de rudenie cum ar fi : mama, nora, fiu si cumnata .

5. Numarul de controale efectuate si problemele sesizate.
Verificarile efectuate in semestrul I al anului 2018 au vizat urmatoarele aspecte:
modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale ale asistentului personal,
evaluarea sociala si psihologica atat a asistentului personal cat si a persoanei cu
handicap grav, in vederea angajarii asistentului personal in baza contractului
individual de munca, conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, sau pentru primirea unei indemnizatii lunare. In
urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost
sesizate probleme deosebite.

In cursul semestrului I au fost controlate la domiciliu cele 10 persoane cu handicap
grav care au beneficiat de asistent personal , care nu au sesizat aspecte negative legate
de activitatea asistentului personal.
Alte servicii de care beneficiaza persoanele cu handicap:
1. Indemnizatie lunara pentru persoanele cu handicap grav care opteaza pentru aceasta
forma de protectie in locul asistentului personal. Mentionam ca in semestrul I al
anului 2018 s-au inregistrat un numar de 1 caz de acordare a indemnizatiei pentru
persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentantii legali ai acestora .
2. Persoanele cu handicap nu beneficiaza de abonamente gratuite pentru transportul
rural cu mijloacele de transport in comun.

Consilier superior,
Manole Carmina

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

HOTĂRÂREA N R 3 9
31.08.2018
cu privire la : aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali
desfasurata in semestrul I al anului 2018
Consiliul Local Urecheni, întrunit în şedinta ordinară din data de 31.08.2018;
Luând in discutie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului comunei
Urecheni şi raportul intocmit de compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Urecheni, judeţul Neamt prin care se propune aprobarea
raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2018,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Urecheni, prin care se propune admiterea proiectului de
hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul
comunei Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din
Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica;

În temeiul art. 36 alin. 2, litera ,,a”, si alin.3, litera „b”şi ale art. 45 alin. 1 si art. 115
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Urecheni, adopta urmatoarea ;
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata in
semestrul I al anului 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul
comunei Urecheni prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica primarului
comunei Urecheni, şi Instituţiei Prefectului judeţului Neamt, în vederea efectuării
controlului legalitătii, prin grija secretarului comunei.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

consilieri

Primaria Comunei Urecheni
Judetul Neamt
Compartiment Asistenta sociala

Anexa la HCL NR.39 /2018

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI DESFASURATA
IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2018

In conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,
persoana cu atributii de asistenta sociala de la nivelul primariei, trebuie sa prezinte
semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la
activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum:
1.

Dinamica angajarii asistentilor personali;

2.

Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna

3. Numarul asistentilor personali instruiti
4. Numarul asistentilor personali care sunt rude cu persoana cu handicap
5. Nr. controalelor efectuate si problemele sesizate
Precizam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, rolul asistentului
social a fost acela de a monitoriza in conditii optime atributiile si obligatiile care le
revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii
situatiei acestora, astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care
situatia lor o cere, pentru satisfacerea intregului lant de nevoi fizice, personale, sociale
si spirituale ale lor. Indiferent de varsta sau de handicapul cu care se confrunta acest
segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare si individualitate, pentru
depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale.

Ingrijirile ce li se acorda, pot permite persoanelor cu handicap grav sa isi
valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional si social, in pofida
handicapului de care sufera.
Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului I al anului 2018 raportez
urmatoarele:
1.

Dinamica angajarii asistentilor personali.

a. In perioada 01.01.2018-30.06.2018 , 10 persoane cu handicap grav au beneficiat de

asistenti personali angajati cu contract individual de munca.
b. Conform evidentelor rezulta ca in comuna Urecheni numarul asistentilor personali
ai persoanelor adulte este de 10. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie
dobandit ca urmare a unor traume psihice sau fizice. Cele mai frecvente
afectiuni intalnite sunt: tumora, hidrocefalie interna secundara, deficit neurologic
imcomplet Fankel C, parapareza spastica, encefalopatie cronica, dementa mixta,
pneopatie dreapta, polineopatie periferica .
2. Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro.
Referitor la acest aspect precizam ca pe raza comunei Urecheni nu sunt infiintate si nu
functioneaza Centre de tip respiro. Mentionam ca aceste Centre urmeaza a fi infiintate
ca structuri fara personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, in structura
Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu avizul si sub
indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
Intrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de
odihna si nu exista nici posibilitatea gazduirii bolnavului intr-un Centru de tip respiro,
s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei
indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului personal .S-a acordat
indemnizatia echivalenta cu salariul net al asistentului personal pentru cele 10 persoane
cu handicap care beneficiaza de asistent personal.

3) Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti.
Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, asistentii personali au obligatia sa participe o data la 2 ani la o
instruire organizata de angajator. Tematica de instruire a fost stabilita prin
Ordinul nr. 319/02.10.2007 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Handicap emis in termen de
90 de zile de la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Din cauza lipsei
resurselor financiare nu s a reusit alocarea de fonduri pentru programe de
instruire a asistentilor personali. Urmeaza ca la o urmatoare rectificare a
bugetului local sa se gaseasca si sa prevada alocarea unor sume necesare
acestor programe de instruire.
4. Numarul asistentilor personali care sunt rude cu persoana cu handicap.
Din evidentele noastre rezulta ca toti cei 10 asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav sunt rude cu persoanele cu handicap grav si locuiesc la
acelasi domiciliu. Acestia au gradul de rudenie cum ar fi : mama, nora, fiu si
cumnata .

5. Numarul de controale efectuate si problemele
sesizate.
Verificarile efectuate in semestrul I al anului 2018 au vizat urmatoarele

aspecte:
modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale ale asistentului personal,
evaluarea sociala si psihologica atat a asistentului personal cat si a
persoanei cu
handicap grav, in vederea angajarii asistentului personal in baza
contractului
individual de munca, conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, sau pentru primirea unei indemnizatii lunare.
In urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au
fost sesizate probleme deosebite.
In cursul semestrului I au fost controlate la domiciliu cele 10 persoane cu
handicap grav care au beneficiat de asistent personal , care nu au sesizat aspecte
negative legate de activitatea asistentului personal.
Alte servicii de care beneficiaza persoanele cu
handicap:
1. Indemnizatie lunara pentru persoanele cu handicap grav care opteaza pentru
aceasta forma de protectie in locul asistentului personal. Mentionam ca in
semestrul I al anului 2018 s-au inregistrat un numar de 1 caz de acordare a
indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentantii legali
ai acestora .
2. Persoanele cu handicap nu beneficiaza de abonamente gratuite pentru
transportul rural cu mijloacele de transport in comun.

Consilier superior,
Manole Carmina

Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar

Expunere de motive
la proiectul de hotarire privind asocierea Consiliului Local al comunei Urecheni, judeţul
Neamț cu Asociaţia Sportivă “ZORILE” Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere adresa Asociatiei sportive “ZORILE”Urecheni catre Consiliului local
privind propunerea unei asocieri in vederea sustinerii financiare a activitatilor sportive.
Tinind cont de:
Art 3 alin (1) din legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare
(1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile
sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul
pentru toţi şi sportul de performanta şi sa asigure condiţiile organizatorice şi materiale de
practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.
Art 10 din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
(1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea libera a
exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori
independent.
(2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri
ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recrearii şi socializarii cetăţenilor.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind asocierea Consiliului Local al
comunei Urecheni, judeţul Neamț cu Asociaţia Sportivă “ZORILE” Urecheni 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 privind asocierea Consiliului Local al comunei Urecheni, judeţul Neamț cu
Asociaţia Sportivă “ZORILE” 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 Legii Nr 69/2000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si
completarile ulterioare . Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la asocierea
Consiliului Local al comunei Urecheni, judeţul Neamț cu Asociaţia Sportivă “ZORILE” Urecheni.
secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

H O T A R A R E A NR. 40
DIN 31.08.2018
privind asocierea Consiliului Local al comunei Urecheni, judeţul Neamț cu Asociaţia
Sportivă “ZORILE” Urecheni.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI;
Având în vedere adresa Asociaţiei Sportive „ZORILE” Urecheni prin care propune asocierea
comunei Urecheni în vederea sprijinirii pentru implementarea activităţilor asociaţiei;
Ascultând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre întocmit şi prezentat de dl.
Primar Tănăselea Ion, şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
Cu respectarea prevederilor:
Art.3 alin (1), art.10 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 69/2000 –Legea educaţiei fizice şi
sportului cu modificările şi completările ulterioare ;
Art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările şi
completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 36 aliniat (2) litera c), d) si e), alin.(6) lit.a) pct.4 si 6
precum si alin (7) lit. a din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T Ă R Ă S T E:
Art.1 – Se aprobă asocierea între Consiliul Local al Comunei Urecheni - cu sediul în
localitatea Urecheni, strada Principala, nr.30 si Asociaţia Sportivă „ZORILE Urecheni” cu
sediul în localitatea Urecheni, strada Fundatura, nr. 59, judeţul Neamț, în vederea sprijinirii
financiare a asociaţiei pentru implementarea activităţilor sportive în următoarele condiţii:

1.Consiliul Local al Comunei Urecheni se obligă:
* Să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare participarii asociatiei in
campionatul judetean de fotbal ( liga V).
* Să asigure accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă aflate în
proprietatea sa .
2.Asociaţia Sportivă „ZORILE” Urecheni, se obligă:
- să promoveze imaginea comunei Urecheni şi a Consiliului local al comunei Urecheni
prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului local Urecheni în toate materialele promoţionale
ale evenimentelor;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentelor, comuna Urecheni si Consiliul local
al comunei Urecheni , pe materialele promoţionale;
- Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 –Activitatea financiară a Asociaţiei Sportive cu privire la modul de cheltuire a sumelor
alocate de către Consiliul Local al comunei Urecheni, va fi controlată de către compartimentul
contabilitate din cadrul Primăriei Urecheni .
Art.3- Consiliul local al comunei Urecheni, nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale
debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Asociaţiei Sportive ce decurg din
contractele anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4 – Se împuterniceşte primarul comunei să semneze în numele si pentru Consiliul Local
al Comunei Urecheni, contractul de asociere prevăzut la art.1.
Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei și
compartimentul contabilitate din cadrul primăriei Urecheni.
Art.6 – Prezenta hotărâre, se comunică: Instituţiei Prefectului , Primarului
comunei Urecheni, reprezentanţilor asociaţiei, compartimentului contabilitate al Primăriei
Urecheni, cetăţenilor comunei, prin afisare.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție

