ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Octombrie 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 Octombrie 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 Octombrie 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 Octombrie 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 28.09.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 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
Octombrie, domnul Tanaselea Mihai-Marcel.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Octombrie 2018 domnul Luca Constantin.
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 41
DIN 28.09.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 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
Octombrie 2018, domnul Tanaselea Mihai Marcel.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Octombrie 2018, domnul Luca Constantin.
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
Calugaru Nicolae

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.

PRIMARIA URECHENI
JUDETUL NEAMT

REFERAT

In calitate de responsabil achizitii publice propun, reactualizarea Programului de Achizitii Publice
pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:
-la pozitia 2 din programul de achizitii reprezentind Organizare santier ptr. obiectivul Modernizare
drumuri comunale si satesti din satele Urecheni si Ingaresti, com. Urecheni, jud. Neamt, se
modifica cod CPV astfel : in loc de 79311000-7, se corecteaza cu 71520000-9 si procedura
aplicata este achizitia directa.

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
TANASELEA COCA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
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 precum si Legea Nr 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarare cu privire la modificarea punctului 2 din
Program de achizitii publice pe anul 2018 -Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018.

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

HOTARAREA Nr
DIN 28.09.2018
modificarea punctului 2 din Program de achizitii publice pe anul 2018 -Anexa Nr 1 la HCL
Urecheni Nr 16 din 16.03.2018.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 28.09.2018;
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;
-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 punctului 2 din Program de achizitii publice pe anul 2018 -Anexa Nr
1 la HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018 dupa cum urmeaza:
La COD CPV se inscrie codul corect COD CPV 71520000-9 in loc de COD CPV 79311000-7
inscris eronat
La procedura aplicata se inscrie corect –Achizitie directa in loc de procedura Licitatie deschisa
inscrisa eronat.
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 42
DIN 28.09.2018
privind modificarea punctului 2 din Program de achizitii publice pe anul 2018 -Anexa Nr 1 la
HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 28.09.2018;
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;
-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 punctului 2 din Program de achizitii publice pe anul 2018 -Anexa
Nr 1 la HCL Urecheni Nr 16 din 16.03.2018 dupa cum urmeaza:
La COD CPV se inscrie codul corect COD CPV 71520000-9 in loc de COD CPV 79311000-7
inscris eronat
La procedura aplicata se inscrie corect –Achizitie directa in loc de procedura Licitatie deschisa
inscrisa eronat.

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.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

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.

Expunere de motive
la proiectul de hotarire privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei
Urecheni în Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni;

Avand in vedere :
-Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni prin care se solicita desemnarea unui reprezentant
din partea aparatului de specialitate al primarului care sa faca parte din consiliul de
administratie al Scolii Gimnaziale precum si promovarea unui proiect de hotarire cu
privire la desemnarea a doi reprezentanti din cadrul Consiliului local Urecheni care sa
faca parte din acelasi Consiliu de administratie si un reprezentant pentru Comisia pentru
asigurarea calitatii (CEAC);
-prevederile OUG nr 49/26.06.2014 privind modificarea si completarea Legii Educatiei
Nationale Nr 1/2011;
De asemenea avind in vedere prevederile art 36 alin(1), alin (2) lit “d” si (6) pct 1 din
Legea administratiei publice locale nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare” (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;”
Va supun dezbaterii si analizei dumneavoastra proiectul de hotarire privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului local Urecheni in Consiliul de administratie al Scolii
Gimnaziale Urecheni pe care va rog sa il aprobati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei
Urecheni în Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt
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 a prevederilor OUG nr 49/26.06.2014
privind modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale Nr 1/2011;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire hotarire privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Urecheni în Consiliul de administraţie al
Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt

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
H O T Ă R Â R E A Nr
DIN
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Urecheni
în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere:
-Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni;
- Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive prin care dl. Tanaselea Ion –
primarul comunei Urecheni, propune Consiliului local al comunei Urecheni desemnarea
reprezentanţilor în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni ;
- Prevederile Legii Educatiei Nationale Nr 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1, art.45 alin.2 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al comunei
Urecheni, judetul Neamt, în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni
pentru anul scolar 2018-2019:
1. Domnul consilier local Livada Fanica
2. Domnul consilier local Popa Paul
Art.2: Se desemneaza reprezentantul Consiliului local al comunei
Urecheni, judetul Neamt in Comisia pentru asigurarea calitatii (CEAC) pentru anul
scolar 2018-2019:
1. Domnul consilier local Luca Constantin

-

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
Scolii Gimnaziale Urecheni
Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt
Primarului comunei Urecheni
Persoanelor desemnate
la dosar.
Initiator,
Primar: Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

H O T Ă R Â R E A Nr 43
DIN 28.09.2018
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Urecheni
în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere:
-Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni;
- Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive prin care dl. Tanaselea Ion –
primarul comunei Urecheni, propune Consiliului local al comunei Urecheni desemnarea
reprezentanţilor în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni ;
- Prevederile Legii Educatiei Nationale Nr 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1, art.45 alin.2 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al comunei
Urecheni, judetul Neamt, în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni
pentru anul scolar 2018-2019:
3. Domnul consilier local Livada Fanica
4. Domnul consilier local Popa Paul
Art.2: Se desemneaza reprezentantul Consiliului local al comunei
Urecheni, judetul Neamt in Comisia pentru asigurarea calitatii (CEAC) pentru anul
scolar 2018-2019:
2. Domnul consilier local Luca Constantin

-

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
Scolii Gimnaziale Urecheni
Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt
Primarului comunei Urecheni
Persoanelor desemnate
la dosar.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
la proiectul de hotarire privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru
transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2018-2019

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere: Hotararea Guvernului Romaniei Nr 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si Adresa
Scolii Gimnaziale Urecheni;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind stabilirea traseului microbuzului
şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2018-2019.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru
transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2018-2019

In temeiul dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, analizând
solicitarea iniţiatorului, d-l primar, Tanaselea Ion – proiectul de hotărâre privind :
stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in
anul scolar 2018-2019:
- este in concordanta cu prevederile art. 20 alin. (1) si 85 alin. (1) din legea nr.
1/2011 a educatiei nationale ;
- se asigura legalitatea conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) si alin.(6) lit. a)
punctul 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- se are in vedere calitatea actului educational, protejarea elevilor, se vine in
intampinarea elevilor si familiilor nevoiase.
Ca urmare este de competenta Consiliului Local in conformitate cu prevederile
art. 45 alin. ( 1) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare de a discuta si adopta proiectul de
hotărâre privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi
de la şcoală in anul scolar 2018-2019:

Secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
H O T Ă R Â R E A N R.
DIN
Privitor la: stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la
şcoală in anul scolar 2018-2019
Consiliul Local al Comunei U r e c h e n i , întrunit în şedinţă ordinară în data de
;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar prin care
se propune aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru transportul elevilor la şi
de la şcoală pentru anul scolar 2018-2019;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.( a) punctul 1, art.45 alin.(1) şi
a art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă traseul microbuzului pentru transportul elevilor la şi de la
şcoală in anul scolar 2018-2019 aşa cum este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei
împreună cu directorul şcolii şi contabilul primăriei, iar prin grija secretarului va fi
făcută publică prin afişare şi transmisă în copie primarului comunei, Şcolii
Gimnaziale Comuna Urecheni, compartimentului financiar contabil şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
H O T Ă R Â R E A N R. 44
DIN 28.09.2018
privitor la: stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi
de la şcoală in anul scolar 2018-2019
Consiliul Local al Comunei U r e c h e n i , întrunit în şedinţă ordinară în data de
;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar prin
care se propune aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru transportul
elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2018-2019;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.( a) punctul 1, art.45
alin.(1) şi a art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea administraţiei publice locale Nr
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă traseul microbuzului pentru transportul elevilor la şi de
la şcoală in anul scolar 2018-2019 aşa cum este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei
împreună cu directorul şcolii şi contabilul primăriei, iar prin grija secretarului
va fi făcută publică prin afişare şi transmisă în copie primarului comunei, Şcolii
Gimnaziale Comuna Urecheni, compartimentului financiar contabil şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

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.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA URECHENI

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru proiectul de hotărâre privind actualizarea Organigramei si a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 republicată cu
modificările și completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici, funcțiile
publice se stabilesc pentru fiecare autoritate sau instituție publică prin hotărâre de
consiliu local la propunerea primarului în baza avizului Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici București.
In conformitate cu prevederile art 24 din Legea Nr 188/1999 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare gestiunea curenta a resurselor umane din cadrul
institutiei este realizata de catre domnul Axinte Ovidiu secretarul comunei Urecheni.
Potrivit prevederilor art.36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare consiliul local aprobă
în condițiile legii la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții a
aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes
local, precum și reorganizarea și statul de funcții al regiilor autonome de interes local.
Conform prevederilor Legii nr.188/1999, structura organizatorică trebuie să respecte
anumite cerințe privind numărul de funcții publice în vederea constituirii
compartimentelor (birouri, servicii, direcții), numărul maxim al funcțiilor publice de
conducere este de 12% din numărul total de funcții publice.
Comuna Urecheni are în componență un numar de 3 sate și o populatie de 4000
locuitori .
Institutia Prefectului Judetul Neamt ne-a transmis situatia cuprinzind numărul maxim
de posturi în conformitate cu prevederile O.U.G nr 63/2010, pentru comuna Urecheni
fiind stabilite un numar de 32 posturi după cum urmeaza:
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 Număr maxim de posturi potrivit pct 1 din anexa la O.U.G. 63/2010 27 posturi.
 Posturi pentru Compartimentul de Poliție locală Urecheni potrivit
pct 3 din anexa la O.U.G 63/2010 -4 posturi.
 Posturi sofer microbuz scolar conform pct 5 din anexa la O.U.G Nr
63/2010-1 post.
Agentia Nationala a Functionarilor publici prin Adresa Nr 17470/2017 a emis aviz
favorabil pentru Organigrama si Statul de functii fiind adoptata HCL Urecheni Nr
23.09.05.2017. Fata de Hcl Nr 72/2017 se impune actualizarea Statului de functii si a
organigramei Primariei comunei Urecheni motivat de urmatoarele:
1.

Functia publica de executie –consilier asistent –Urbanism a devenit temporar
vacanta prin suspendarea raportului de serviciu al doamnei Apostol Irina-Evelina
prin plecarea acesteia in concediu de crestere a copilului.

2.

Functia publica de conducere-secretar comuna a fost ocupata temporar de catre
domnul consilier juridic Axinte Ovidiu cu avizul ANFP.

3.

Functia publica de executie-consilier juridic a devenit temporar vacant prin
numirea domnului Axinte Ovidiu in functia de secretar comuna.

4.

Functia publica de executie-consilier debutant –Registrul agricol se transforma
la terminarea perioadei de stagiu a domnului Isachi Ionel in functie publica de
executie consilier asistent.

În conformitate cu cele de mai sus și cu respectarea prevederilor legale în domeniu, a fost
întocmită o nouă documentație privind funcțiile publice și cele contractuale, un nou Stat
de funcții și o nouă Organigramă pe care vi le supunem spre aprobare.
Secretar,
Axinte Ovidiu
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Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar

Expunere de motive
pentru proiectul de hotarire privind aprobarea actualizarii Organigramei si a
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de secretarul comunei domnul
Axinte Ovidiu prin care se solicita initierea unui proiect de hotarare in vederea
aprobarii actualizarii Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea actualizarii
Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, județul Neamț pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion
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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e_mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Proiect
H O T Ă R Â R E A NR
DIN 28.09.2018
privind aprobarea actualizarii Organigramei si a Statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile LEGII nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici,
(r2), cu modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul
Compartimentului de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 34153din 2018 pentru exercitarea cu caracter temporar a
functiei publice de conducere –secretar comuna;
Tinand cont de Dispozitia Nr 108/2018 privind suspendarea raportului de serviciu al dnei Apostol Irina-Evelina, din funcţia publică de execuţie Consilier, grad profesional
asistent, de la Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Urecheni ;
Tinand cont de Dispozitia Nr 170/2018 privind numirea domnului Isachi Ionel ca
funcţionar public de execuţie definitiv ,în funcţia publică de consilier clasa I gradul
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profesional asistent gradaţia 4 în compartimentul agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni;
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba actualizarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă actualizarea Statului de funcții privind funcțiile de demnitate
publică , funcțiile publice precum și personalul contractual a aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotărâre .
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi
contrare cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prezenta hotărâre .

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion
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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e_mail: primaria_urecheni@yahoo.com
H O T Ă R Â R E A NR 45
DIN 28.09.2018
privind aprobarea actualizarii Organigramei si a Statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici, (r2),
cu modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr 63/2010
pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul
Compartimentului de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 34153din 2018 pentru exercitarea cu caracter temporar a
functiei publice de conducere –secretar comuna;
Tinand cont de Dispozitia Nr 108/2018 privind suspendarea raportului de serviciu al dnei Apostol Irina-Evelina, din funcţia publică de execuţie Consilier, grad profesional
asistent, de la Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Urecheni ;
Tinand cont de Dispozitia Nr 170/2018 privind numirea domnului Isachi Ionel ca
funcţionar public de execuţie definitiv ,în funcţia publică de consilier clasa I gradul
profesional asistent gradaţia 4 în compartimentul agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni;
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Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1)
litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba actualizarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă actualizarea Statului de funcții privind funcțiile de demnitate
publică , funcțiile publice precum și personalul contractual a aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotărâre .
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi
contrare cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prezenta hotărâre .

Presedinte sedinta,

Consilier local

Calugaru Nicolae

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.
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PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI URECHENI PE ANUL 2018

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.”
Ţinând cont de referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii de
eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în calitate de
ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local , în acest sens a
fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune rectificarea bugetului local
pe anul 2018 pe care vă rog să îl analizați și să îl votați.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion
privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la rectificarea bugetului local.

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

H O T Ă R Â R EA NR
DIN 28.09. 2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018

Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 6707/24.09.2018, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
- expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion si raportul de
specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni ;
- prevederile

Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;

In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T A R A Ş T E:

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrative
teritoriale Comuna Urecheni ,sectiunea functionare ,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi 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,

H O T Ă R Â R EA NR 46
DIN 28.09. 2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 6707/24.09.2018, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
- expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion si raportul de
specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni ;
- prevederile Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;
In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale,republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
Art 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrative
teritoriale Comuna Urecheni ,sectiunea functionare ,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa nr 1 la HCL Nr 46/28.09.2018

INFLUENTE IN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Fata de prevederile HCL Nr 33 din 31.07.2018

INDICATOR

COD
INDICATOR

INFLUENTE
+/- MII LEI

Total Venituri

+46

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

+3

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

+43

Total cheltuieli
AUTORITATI EXECUTIVE

+46
51.02

+24

51.02.01.03

+24

20.01

+24

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

56.02

+16

Transferuri din bugetul local pentru institutii de
asistenta sociala

56.02.07

+16

Titlul VI Transferuri intre unitati administratiei
publice

51.01

+16

INVATAMANT

65.02

+6

Invatamant secundar

65.02.04.01

+6

20

+6

Autoritati executive
Titlul II Bunuri si servicii

Titlul II Bunuri si servicii

Primar,
Tanaselea Ion

Consilier superior,
Vartolomei Maria

