ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Noiembrie 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 Noiembrie 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 Noiembrie 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 Noiembrie 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 12.10.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Noiembrie 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
Noiembrie, domnul Luca Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Noiembrie 2018 domnul Livada Fanica.
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 47
DIN 12.10.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Noiembrie 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
Noiembrie 2018, domnul Luca Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Noiembrie 2018, domnul Livada Fanica.
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
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei “MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL,
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In conformitate cu:
-Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr 28/2013 pentru aprobarea Planului National de
Dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
OUG. 28/2013;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii: “MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE
INTERES LOCAL, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii: “MODERNIZARE RETEA DE
dRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” am constatat urmatoarele:
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, a Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile
ulterioare, a Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a OUG. 28/2013, a Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată precum
si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a
obiectivului de investitii: “MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA
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
HOTĂRÂREA NR
12.10.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii
“MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”.

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local
conform Fazei-Costurile estimative ale investitiei- Deviz general intocmit de SC. ALIDO
PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
LUNGIME TRASEU-9,550km
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
VITEZA DE PROIECTARE-40 km/h
LATIME PLATFORMA-5,00 ml
LATIME PARTE CAROSABILA-4,00 ml
LATIME ACOSTAMENTE-2x0,50m
DURATA DE EXECUTIE -36 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 10.434.876,60 lei inclusiv TVA

Art. 2 . Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru
realizarea obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 305.226,81 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4. Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

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 49
12.10.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii
“MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT”.

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA
URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local
conform Fazei-Costurile estimative ale investitiei- Deviz general intocmit de SC. ALIDO
PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la prezenta hotarare, astfel:
LUNGIME TRASEU-9,550km
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
VITEZA DE PROIECTARE-40 km/h
LATIME PLATFORMA-5,00 ml
LATIME PARTE CAROSABILA-4,00 ml
LATIME ACOSTAMENTE-2x0,50m
DURATA DE EXECUTIE -36 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 10.434.876,60 lei inclusiv TVA
Art. 2 . Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru
realizarea obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 305.226,81 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4. Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a
obiectivului de investitii „PODURI DIN BETON PESTE PARAUL
RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In conformitate cu:
-Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr 28/2013 pentru aprobarea Planului National de
Dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
OUG. 28/2013;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii “„PODURI DIN BETON PESTE PARAUL
RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” pe care va rog sa il analizati si sa il
votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “PODURI DIN BETON PESTE
PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” am constatat urmatoarele:
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, a Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare “ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile
ulterioare, a Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a OUG. 28/2013, a Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată precum
si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a
obiectivului de investitii “PODURI DIN BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA 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
HOTĂRÂREA NR
12.10.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
PODURI DIN BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI,
JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „PODURI DIN
BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a
asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local conform Fazei-Costurile estimative ale
investitiei- Deviz general intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la
prezenta hotarare, astfel:

1. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT COBUZ
NECULAI
LUNGIME 1x18 ml.
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
LATIMEA PARTII CAROSABILE-5,50 m
LATIMEA INTRE PARAPETI-5,90 m
LUNGIMEA TOTALA A PODULUI-22,00 ml
APARARI DE MALURI-64,00 ml
2. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT TUDOSE
MARIA
LUNGIME 1x18 ml.
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
LATIMEA PARTII CAROSABILE-5,50 m
LATIMEA INTRE PARAPETI-5,90 m
LUNGIMEA TOTALA A PODULUI-22,00 ml
APARARI DE MALURI-64,00 ml

3. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT MARCU
VASILE

LUNGIME 1x18 ml.
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
LATIMEA PARTII CAROSABILE-5,50 m
LATIMEA INTRE PARAPETI-5,90 m
LUNGIMEA TOTALA A PODULUI-22,00 ml
APARARI DE MALURI-64,00 ml

DURATA DE EXECUTIE -12 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 1.839.760,35 lei inclusiv TVA

Art.2 . Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 60.919,79 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4. La data adoptarii prezentei Hotarari se abroga Hcl Urecheni Nr 11/10.03.2017.
Art. 5. Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

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 50
12.10.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “
PODURI DIN BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI,
JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt
domnul Tanaselea Ion ;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni, Judetul Neamt;
 Luand in considerare Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
“ a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;
 In conformitate cu OUG Nr 28/2013 si art. 5 lit. „e” din Ordinul nr.1851/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG. 28/2013
 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată, precum si art 291 alin (1) lit (b) din Legea Nr
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (6), art.41 si ale art. 45 aliniatul (1) din Legea
nr.215/2001 a Administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „PODURI DIN
BETON PESTE PARAUL RAIOSU,COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT” si a
asigurarii cofinantarii acestuia din bugetul local conform Fazei-Costurile estimative ale
investitiei- Deviz general intocmit de SC. ALIDO PROIECT SRL, cuprins in Anexa nr.1 la
prezenta hotarare, astfel:

4. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT COBUZ
NECULAI
LUNGIME 1x18 ml.
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
LATIMEA PARTII CAROSABILE-5,50 m
LATIMEA INTRE PARAPETI-5,90 m
LUNGIMEA TOTALA A PODULUI-22,00 ml
APARARI DE MALURI-64,00 ml
5. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT TUDOSE
MARIA
LUNGIME 1x18 ml.
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
LATIMEA PARTII CAROSABILE-5,50 m
LATIMEA INTRE PARAPETI-5,90 m
LUNGIMEA TOTALA A PODULUI-22,00 ml
APARARI DE MALURI-64,00 ml

6. POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL RAIOSU-PUNCT MARCU
VASILE

LUNGIME 1x18 ml.
CATEGORIA DE IMPORTANTA-C
LATIMEA PARTII CAROSABILE-5,50 m
LATIMEA INTRE PARAPETI-5,90 m
LUNGIMEA TOTALA A PODULUI-22,00 ml
APARARI DE MALURI-64,00 ml

DURATA DE EXECUTIE -36 luni
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 1.839.760,35 lei inclusiv TVA

Art.2 . Se aproba partea de cofinantare de la bugetul local al comunei Urecheni pentru realizarea
obiectivului de investitii prevazut la art.1. in suma de 60.919,79 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt asigura ducerera la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art. 4. La data adoptarii prezentei Hotarari se abroga Hcl Urecheni Nr 11/10.03.2017.
Art. 5. Secretarul comunei Urecheni, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție
“ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI,
JUDEȚUL 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.
Scopul 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 parteneri din judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea de
proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din judetul
Neamt.
Prin HCL Urecheni Nr 20/13.04.2018 Consiliul local Urecheni a aprobat aderarea Comunei
Urecheni , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI ,,.
Dupa definitivarea actelor statutare ale asociatiei, fiecare membru va aproba prin Hcl
realizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul privind “ÎNFIINȚARE REȚEA
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ”.
Ca urmare, propun consiliului local spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE
REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL NEAMT”
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 privind aprobarea
realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE REȚEA
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL NEAMT” 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 aprobarea realizării Studiului de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL 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 12.10.2018
privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție
“ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI,
JUDEȚUL NEAMT”
Consiliul Local al comunei URECHENI, judeţul NEAMT, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 12.10.2018;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei URECHENI, din care reiese necesitatea
și oportunitatea investiției, precum si raportul de specialitate al secretarului comunei;
- Interesul major al comunei URECHENI, județul NEAMT, pentru dezvoltarea unei
infrastructuri moderne și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică;
- Memoriul general intocmit de catre SC Pado Group Infrastructures SRL privind
Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Urecheni;
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de:
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
-prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislativa pentru
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. e) și lit.f), alin.(6), lit.(a), pct.2, 4, 14,
art.45, alin.(1), alin.(2), lit. d), și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 (1). Se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate “ÎNFIINȚARE REȚEA
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL NEAMT”;
(2). Se aprobă realizarea studiilor de teren, notei conceptuale și temei de proiectare
premergătoare realizării studiului de fezabilitate, precum si a Studiului de fezabilitate in valoare
estimata de 80.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 15.200,00 lei.
(3). Se aprobă realizarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării
investiției și implementării proiectului in valoare estimata de 60.000 lei la care se adauga TVA in
valoare de 11.400,00 lei.
Art.2 Rețeaua de distribuție gaze naturale în comuna URECHENI, se va realiza pe satele
componente după cum urmează:
-

Satul URECHENI pentru un număr de cca 700 gospodării;

-

Satul Ingaresti pentru un număr de cca 350 gospodării;
Art.3

Sumele necesare pentru ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri,

vor fi asigurate de la bugetul local al comunei URECHENI, județul NEAMT.
Art.4 Se aproba actualizarea Planului anual al achizitiilor publice prin introducerea a
doua noi pozitii: -achizitie- realizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “ÎNFIINȚARE
REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL
NEAMT” -valoare estimata 80.000 lei fara TVA, COD CPV 79314000-8, procedura folositaAchizitie directa-SICAP.

-achizitie servicii de consultanță în vederea obținerii finanțării investiției și implementării
proiectului “ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA
URECHENI, JUDEȚUL NEAMT” -valoare estimata 60.000 lei fara TVA, COD CPV79411000-8, procedura folosita-achizitie directa-SICAP
Art.4

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnază Primarul

comunei URECHENI, județul NEAMT;
Art.6 Secretarul unităţii administrativ - teritoriale URECHENI va comunica, în termen
legal, prezenta hotarare, Primarului comunei URECHENI, Institutiei Prefectului – judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului de legalite precum si persoanelor si institutiilor 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 E A NR 48
Din 12.10.2018
privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție
“ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI,
JUDEȚUL NEAMT”
Consiliul Local al comunei URECHENI, judeţul NEAMT, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 12.10.2018;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei URECHENI, din care reiese necesitatea
și oportunitatea investiției, precum si raportul de specialitate al secretarului comunei;
- Interesul major al comunei URECHENI, județul NEAMT, pentru dezvoltarea unei
infrastructuri moderne și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică;
- Memoriul general intocmit de catre SC Pado Group Infrastructures SRL privind
Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Urecheni;
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de:
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
-prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislativa pentru
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. e) și lit.f), alin.(6), lit.(a), pct.2, 4, 14,
art.45, alin.(1), alin.(2), lit. d), și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 (1). Se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate “ÎNFIINȚARE REȚEA
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL NEAMT”;
(2). Se aprobă realizarea studiilor de teren, notei conceptuale și temei de proiectare
premergătoare realizării studiului de fezabilitate, precum si a Studiului de fezabilitate in valoare
estimata de 80.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 15.200,00 lei.
(3). Se aprobă realizarea serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării
investiției și implementării proiectului in valoare estimata de 60.000 lei la care se adauga TVA in
valoare de 11.400,00 lei.
Art.2 Rețeaua de distribuție gaze naturale în comuna URECHENI, se va realiza pe satele
componente după cum urmează:
-

Satul URECHENI pentru un număr de cca 700 gospodării;

-

Satul Ingaresti pentru un număr de cca 350 gospodării;
Art.3

Sumele necesare pentru ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri,

vor fi asigurate de la bugetul local al comunei URECHENI, județul NEAMT.
Art.4 Se aproba actualizarea Planului anual al achizitiilor publice prin introducerea a
doua noi pozitii: -achizitie- realizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “ÎNFIINȚARE
REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEȚUL
NEAMT” -valoare estimata 80.000 lei fara TVA, COD CPV 79314000-8, procedura folositaAchizitie directa-SICAP.

-achizitie servicii de consultanță în vederea obținerii finanțării investiției și implementării
proiectului “ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA
URECHENI, JUDEȚUL NEAMT” -valoare estimata 60.000 lei fara TVA, COD CPV79411000-8, procedura folosita-achizitie directa-SICAP
Art.4

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnază Primarul

comunei URECHENI, județul NEAMT;
Art.6 Secretarul unităţii administrativ - teritoriale URECHENI va comunica, în termen
legal, prezenta hotarare, Primarului comunei URECHENI, Institutiei Prefectului – judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului de legalite precum si persoanelor si institutiilor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Mihai-Marcel

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

