ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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 Decembrie 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
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 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
Decembrie, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Decembrie 2018 domnul Macarie 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 51
DIN 14 .11.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 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
Decembrie 2018, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Decembrie 2018, domnul Macarie 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
Luca Constantin

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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Urecheni

Domnilor consilieri ,
Primarul comunei Urecheni Tanaselea Ion, susţin proiectul de hotărâre
privind aprobarea Statutului comunei Urecheni , potrivit Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare ,
din următoarele motive :
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală , cu modificările şi completările ulterioare , consider că pentru
buna desfăşurare a activităţii Consiliului local şi a Primăriei comunei Urecheni
, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind
Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr.
96/2003 , este necesară aprobarea Statutului comunei Urecheni, deoarece
acesta , printre altele „ precizează autorităţile administraţiei publice locale,
sediul acestora, numărul şi structura politică a membrilor consiliului local,
precum şi data constituirii acestuia , rangul unităţii administrativ-teritoriale "
Statutul comunei Urecheni cuprinde date şi elemente specifice, care au
rolul de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare la:
a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale, satele componente, amplasarea acestora;

b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea
consiliului local şi a primarului; date privind înfiinţarea acesteia, prima
atestare documentară, evoluţia istorică;
c) populaţia unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la ocupaţie,
defalcate pe sate componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţi componente;
d) localitatea de reşedinţă;
e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora;
f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
g) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei,
culturii, sănătăţii, asistenţei sociale;
h) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate
din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură;
i) serviciile publice existente;
j) patrimoniul public şi privat, componenţa şi întinderea acestuia;
k) partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială.
Supunem atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre , cu rugămintea
de a fi luat în dezbatere şi aprobat.

PRIMAR,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
SECRETAR

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Urecheni
Având in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001
privind Administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare ,
ale Legii nr.286/2006 privind modificarea şi completarea Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001 , în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ
teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 , este necesară aprobarea
Statutului comunei Urecheni , „comuna este unitatea administrativ-teritorială
de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi
tradiţii. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în
funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Unul
dintre satele componente este reşedinţă a comunei."
„Statutul cuprinde menţiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte
autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum
şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune."
Faţă de cele prezentate , în temeiul art.44, alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, propun dezbaterea şi adoptarea proiectului mai sus amintit, în
forma prezentată vă rugăm să votaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată
de iniţiator.
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 Nr
Din
privind aprobarea Statutului comunei Urecheni, judetul Neamt
Consiliul Local al comunei Urecheni , județul Neamt intrunit in sedinta
ordinara ;
Având in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Urecheni;
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Urecheni ;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru
al unităţii administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;
- prevederile art.38 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
Admnistraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTARAŞTE:
Articol unic. Se aprobă Statutul comunei Urecheni , judeţul Neamt ,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Iniţiator,
Primarul comunei Urecheni ,
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 52
Din 14.11.2018
privind aprobarea Statutului comunei Urecheni, judetul Neamt
Consiliul Local al comunei Urecheni , județul Neamt intrunit in sedinta
ordinara ;
Având in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Urecheni;
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Urecheni ;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Urecheni;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru
al unităţii administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;
- prevederile art.38 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
Admnistraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTARAŞTE:
Articol unic. Se aprobă Statutul comunei Urecheni , judeţul Neamt ,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

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.

Anexa la HCL Urecheni Nr 52/14.11.2018

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI

STATUTUL COMUNEI URECHENI
Art.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.(2), litera „b" din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului
nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.
96/2003, Consiliul local al comunei Urecheni elaborează şi aprobă Statutul propriu al comunei
Urecheni.
Art.2 Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populaţia
rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.
Comuna Urecheni este alcătuită din trei sate componente: Urecheni ,Ingaresti, şi Plugari. Satul
Urecheni este reşedinţă de comună.
Art.3 Comuna Urecheni este persoană juridică de drept public. Ea are patrimoniu şi
capacitate juridică deplină.
Comuna Urecheni poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice,
cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane
fizice, în condiţiile legii.
Art.4 Statutul comunei Urecheni cuprinde următoarele date şi elemente specifice:
Delimitarea teritorială a comunei Urecheni.
În ansamblul teritorial al României, comuna Urecheni este situată în zona nord estică a judeţului Neamţ. Teritoriul comunei este situat la 47º şi 10’ latitudine nordică şi 26º şi 30’

longitudine estică având ca limite geografice :

a. la nord – comuna Timişeşti
b. la nord – est – de-a lungul cursului râului Moldova, cu judeţul Iaşi
c. la vest – comuna Petricani
d. la sud şi sud-est – comuna Petricani
Teritoriul comunei Urecheni poate fi încadrat Provinciei podişurilor şi câmpiilor extracarpatice –
subţinutul podişului piemontan din marginea orogenului carpatic, între acestea şi Valea
Moldovei. Mai în detaliu, teritoriul comunei poate fi cuprins între districtul piemontului colinar
şi districtul câmpiilor piemotane. Este o zonă cu relief puternic fragmentat (piemontul colinar) şi
cu câmpii joase de acumulare cuaternară, cu terase etajate şi şes larg, în Valea Moldovei. Dintre
formele de relief predominante (peste 60% din teritoriu) se impun terasele, ce dau o distribuţie pe
trei nivele, crescând în altitudine (între 5-8 m şi până la 60-70 m) de la est la vest, pe văile râului
Moldova şi pârâul Topoliţa. În restul teritoriului sunt specifici versanţii, care pot avea un profil
convex sau concav – convex şi lungimi mari, fiind distribuţi pe traseul pârâului Râiosu, pe
ambele sale maluri. În partea deluroasă din vestul comunei sunt prezente o serie de platforme
mici situate la altitudini cuprinse între 300 – 455 m, numite local „Piscuri”, formate din gresii
slabe, argile şi nisipuri sarmanţiene, cu potenţial agricol slab. Procesul de alunecări de teren se
manifesa pe versantul drept al Topolitei, în amonte de intravilanul satului Urecheni, în sectorul
cu luturi, zonă cunoscută sub numele de „Rupturi”, cât şi pe versantul drept al pârâului Râiosu,
în zona părţii de sat numită Cătuna.
Scurt istoric al comunei Urecheni.
Localitatea Urecheni este atestată documentar la 14 iulie 1451, într-un document prin
care Bogdan Voievod, tatăl lui Stefan cel Mare, întărea boierului Zianca mai multe sate, între

care „pe Topoliţa Urecheni”. Satul Urecheni, însă, este mai vechi, chiar dacă documentar nu se
poate dovedi existenţa lui înainte 14 iulie 1451. Ca să fie prins în reţeaua Cancelariei Domneşti,
evident că a trebuit să treacă vreme îndelungată pentru a se închega. Numele satului se trage de
la o persoană cu numele de Ureche. Cel mai vechi dintre boierii moldoveni cu acest nume pe
care îl cunoaştem documentar este Petru Ureche.

La 7 ianuarie 1407 acesta este trimis de Mitropolitul Iosif şi de Alexandru cel Bun ca să
predea popii Domenţian de la Neamţ toată averea celor două mănăstiri – Neamţu şi Bistriţa –
unite temporar.
Populaţia comunei Urecheni .
Conform rezultatelor recensamantului din anul 2011 populatia comunei Urecheni este
urmatoarea:
Numărul total de locuitori ai comunei Urecheni este de 4.028, din care:


după sex



după vârste



după studii

- femei = 1.982
- bărbaţi = 2.046

- 0 – 15 ani = 790
- 15 – 40 ani = 1.478
- 40 – 60 ani = 777

- peste 60 ani = 983

- studii superioare = 40
- studii medii = 931

- studii gimnaziale = 1.283

- studii primare = 956

Ocupaţia principală a locuitorilor comunei Urecheni.

Structura profesională a populaţiei reflectă atât ocupaţiile locuitorilor din această comună
cât şi gradul de dezvoltare socio-culturală. Categoriile de ocupaţii în comună sunt agricultura,
creşterea animalelor, apicultura, educaţia (profesori, învăţători, educatoare), cele din
intreprinderile mici şi mijlocii (coafori, economişti, comercianţi, vânzători, tâmplari, zugravi,
vopsitori, mecanici, lăcătuşi, tapiţeri, mici meşteşugari,), funcţionari publici, medici umani şi
veterinari, asistenţi medicali, asistenţi personali.
Economia comunei Urecheni are un caracter predominant agricol. Ramura de bază a
economiei o reprezintă agricultura, bazată pe cultivarea cerealelor, creşterea animalelor şi
prelucrarea produselor lactate.

Opţiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma şi integrarea în
structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează
creşterea producţiei şi productivităţii agricole în vederea formării unei pieţe deschise şi
competitive.În comuna Urecheni, după modul de folosinţă, suprafaţa agricolă este de 2.713
hectare fiind distribită în 2.358 hectare teren arabil, 310 hectare păşuni şi 7 hectare fâneţe
naturale, 4 ha vii şi 34 ha livezi.

Structura terenului agricol

Principalele culturi dezvoltate în zonă sunt influenţate de vectorii climaterici, astfel cultura
de bază fiind porumbul (577 ha, 24,47%), apoi grâu (350 ha, 14,58%), orz (200 ha, 8,49%),
cartoful (130 ha, 5,52%), ovăz (110 ha), legumele (111 ha) şi plante de nutreţ (730 ha).
Pomicultura este reprezentată doar la nivelul gospodăriilor, existând peste 34 ha livezi cu pomi
fructiferi. Datorită climatului nefavorabil viticultura nu este dezvoltată, existând plantaţii de viţăde-vie doar pe aproximativ 4 ha în gospodăriile populaţiei.

Creşterea animalelor este a doua ramură importantă a agriculturii practicate în
comună. În cercul localnicilor, sunt crescute în special păsări , bovine,ovine şi porcine. O
pondere mai puţin semnificativă o are creşterea cabalinelor si a familiilor de albine .
Producţia industrială – sectorul de servicii. Producţia industrială este foarte
redusă în comuna Urecheni. Singura ramură de producţie industrială o reprezintă prelucrarea
laptelui.
Sectorul de servicii este unul mai vast cuprinzand un numar de 53 societati si pfa cu
diferite domenii de activitate.
Autorităţiile administraţiei publice locale :
1. Consiliul local al comunei Urecheni : autoritate deliberativă
2. Primăria Comunei Urecheni : autoritate executivă
Sediul : Localitatea Urecheni, strada Principala, nr.30, Judeţul Neamt.
Căile de comunicaţii : - Telefon/Fax 0233-784 005; 0233 – 784 005.
Adresa email : primaria_urecheni@yahoo.com
Adresa web –www.urecheni.ro

Principalele instituţii din comuna Urecheni:
Învăţământ
În prezent în comuna Urecheni funcţionează un numar de 2 grădiniţe cu 3 săli de clasă, 2
unităţi de învăţământ primar/gimnazial avănd un număr de 12 clase. La începutul anului de
învăţământ 2018/2019, populaţia şcolară a fost de 347 copii, din care 74 copii în grădiniţe,273
copii în învăţământul primar/gimnazial. În ceea ce priveşte personalul didactic, în învăţământul
de toate gradele îşi desfăşoară activitatea instructiv - educativă un număr de 24 cadre didactice.
În comuna Urecheni funcţionează o bibliotecă şi un cămin cultural reabilitat, patru biserici
ortodoxe două creştine după evanghelie şi una penticostală.
Viaţa culturală a comunei este intensă, tradiţiile se păstrează şi în
zilele noastre.
Reprezentativ pentru comuna noastra este formatia de arnauti care participa an de an la
festivaluri cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
Biblioteca comunei funcţionează în cladirea Caminului cultural Urecheni. Biblioteca are
un singur angajat, şi dispune de conectare la internet, de retea de calculatoare si un numar mare
de volume.
Infrastructura socială şi de sănătate
La nivelul comunei Urecheni, reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii cuprinde un
Dispensar medical, Cabinet stomatologic şi o farmacie la care profesează trei medici navetişti, un
cadru mediu şi un farmacist navetist. De asemenea in localul Dispensarului Urecheni exista un
centru de permanenta deservit prin rotatie de un numar de 6 medici si 7 asistenti.
Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Urecheni are ca obiect
principal de activitate realizarea atributiilor care revin Consiliului Local al comunei Urecheni si
primarului pentru aplicarea pe teritoriul comunei Urecheni,jud.Neamt,a normelor legale si

strategiilor de asistenta sociala in domeniul combaterii saraciei,protectiei
copilului,familiei,persoanelor singure,persoanelor varstnice,persoanelor cu handicap precum si
oricaror persoane aflate in nevoie,respectiv si alte servicii sociale reesite din actele normative
care reglementeaza acest aspect.

Drept urmare,se evidentiaza urmatoarele prestatii si servicii oferite:
1. Alocatia de stat pentru copii;
2. Indemnizatia/Stimulentul pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani,respectiv 3 ani,in
cazul copilului cu handicap;
3. Ajutor social –sprijin acordat sub forma de venit minim garantat,familiilor si persoanelor
singure,cu venituri reduse,intemeiat pe principiul solidaritatii sociale;
4. Alocatia pentru Sustinerea Familiei;
5. Asistenti personali – persoane cu handicap grav;
6. Indemnizatii acordate persoanelor cu handicap;
7. Acordarea tichetelor de gradinita;
8. Colaborare cu Serviciul de Probatiune conform prevederilor legale ,care reglementează acest
aspect;
9. Orientare scolara;
10. Monitorizari situatii de risc -copii minori;
11. Ajutoare pentru incalzirea locuintei ;
12. Distribuirea ajutoarelor alimentare oferite în baza Hotărârii de Guvern nr. 799/2014;

13. Primirea si solutionarea corespondentei dintre institutii , a adreselor si petitiilor cetatenilor si
intocmirea de anchete sociale diverse (dosar bursa, cazare);
14. Activitatea de Autoritate Tutelară se axează pe intervenţia specializată şi dezvoltarea
serviciilor adecvate pentru acordarea de asistenţă şi protecţie a copilului aflat în dificultate şi
familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens.
Partide politice
În comuna Urecheni îşi desfăşoară activitatea, filiale ale următoarelor partide politice:
•

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

•

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

•

PARTIDUL MISCAREA POPULARA

•

PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR
Art.5 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, rangul localităţilor componente ale
comunei Urecheni, este:
•

satul Urecheni - rangul IV - sat reşedinţă de comună

•

satele Ingaresti şi Plugari - rangul V - sate componente ale comunei Urecheni.

Art.6 Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
•

Consiliul local al comunei Urecheni, ca autoritate deliberativă

•

Primarul comunei Urecheni, ca autoritate executivă

Sediul: Primăria comunei Urecheni , satul Urecheni, strada Principala, Nr 30
Numărul consilierilor locali: 13
Structura politică a membrilor Consiliului local Urecheni:
- PSD-9
- ALDE-2
- PNL-2

Data constituirii Consiliului local Urecheni 25.06.2016.
Comuna are un primar şi un viceprimar alesi în condiţiile legii, după cum urmează :
1 . Tanaselea Ion - Primar - ales la data de 05.06.2016.
2. Spatariu Gheorghe - Viceprimar - ales la data de 25.06.2016, prin hotărârea
consiliului local nr.37 din 25.06.2016. Viceprimarul işi păstreză calitatea de consilier local însă
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
- Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative,
primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care il conduce.
Art.7 Se va conferi unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan
politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comună
titlul de „cetăţean de onoare".
Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalţi cetăţeni, vor fi avuţi în vedere de către
organele autorităţii administraţiei publice locale atunci când vor interveni unele facilităţi pentru
cetăţenii comunei, li se va cere părerea în unele probleme privind modernizarea comunei.
Aceste drepturi pot fi pierdute, iar calitatea de "cetăţean de onoare" poate fi retrasă, în
cazul în care persoana care a beneficiat de acestea a dat dovadă de neseriozitate sau a săvârşit
unele fapte ce contravin legilor ţării.
Art.8 Locuitorii comunei Urecheni sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum,
asupra problemelor de interes deosebit din comuna Urecheni :
•

reîmpărţirea administrativ-teritorială a comunei

•

executarea unor lucrări deosebite, care necesită acordul populaţiei

Art.9 Cetăţenii comunei Urecheni pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate
pe sate.Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului,
datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. Adunarea cetăţenească este valabil
constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea
celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va
supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de

realizare şi de finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului.
Art.10 Patrimoniul comunei Urecheni este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate
în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu
caracter patrimonial. Inventarul bunurilor comunei Urecheni se actualizează anual.
Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în
note explicative anexate la inventar.
Art.11 Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei şi cele din proprietatea privată
pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori
închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor
juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori
serviciilor publice.Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea
bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii.Vânzarea, concesionarea şi
închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.
Art.12 Comuna Urecheni poate coopera şi asocia cu persoane juridice române ori
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi
de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări.
Art.13 Proiectul Stemei localităţii se eliberează în trei variante care se supune
dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea propunerii celei mai reprezentative variante, după
care consiliul local adoptă o hotărâre în acest sens şi transmite Comisiei de Heraldică Judeţeană,
care după verificare transmite Guvernului spre aprobare.
Art.15 Stema aprobată pot fi reproduse pe firmele şi sigilile autorităţii administraţiei
publice locale pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în
localitate.Vor fi expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţii locale împreună
cu stema localităţii aşezate în dreapta stemei ţării privind stemele din faţă şi dimensiunea lor va fi
egală. Cu ocazia sărbătorilor legale şi în cazuri unor evenimente organizate în comună vor fi
expuse drapelele ţării şi a altori ţări conform prevederilor legale.Cu aceste ocazii Eşarfa de
tricolor va fi purtat de primar.
Art.16- Consiliul local are dreptul de a modifica prezentul statut dacă vor interveni şi
alte propuneri din partea comunităţii locale.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
PRIMARUL COMUNEI
URECHENI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind aderarea comunei Urecheni la Asociaţia
Comunelor din România

Prezenta Notă de Fundamentare are la bază:
a) prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativteritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;
c) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
Constatând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza
o uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova
idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun, apreciind că unul
dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din
România la această Asociaţie,
Ştiut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă
unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic, vă propun
proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă la prezenta Notă de Fundamentare.
Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să
analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local privind
aderarea comunei Urecheni la Asociaţia Comunelor din România.

Cu deosebită consideraţie,
PRIMARUL COMUNEI URECHENI,
 TANASELEA ION

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI
URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind aderarea comunei

Urecheni la Asociaţia Comunelor din România

Având în vedere Nota de Fundamentare nr 7426/23.10.2018, elaborată
de domnul TANASELEA ION, primar al comunei Urecheni judeţul Neamț, cu
privire la aderarea comunei Urecheni la Asociaţia Comunelor din

România.
Având în vedere prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv organizarea activităţii
de audit public intern pentru comuna Urecheni cu privire la formarea şi utilizarea
fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.183/2012 pentru
aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de
audit public intern;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.086/2013 pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind
Statutul unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.
96/2003;

Având în vedere art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza
o uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova
idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun;
Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este
aderarea comunelor din România la această Asociaţie.
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, precum şi de necesitatea
aducerii la îndeplinire a principalelor fundamente ale oricărui regim democratic,
vă rog să analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind aderarea comunei Urecheni la Asociaţia Comunelor din România.

Cu stimă,
Secretar,
Axinte Ovidiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI URECHENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aderarea comunei Urecheni la
Asociaţia Comunelor din România

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
d) art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
e) art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;
g) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
h) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei
Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România;
i) Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România,
Luând act de:
a) nota de fundamentare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr.7426/23.10.2018;

b) raportul secretarului comunei, înregistrat sub nr.7427/23.10.2018;
c) precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Urecheni;
Constatând că, scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă
între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul
lor comun,
Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor
din România la această Asociaţie,

Ştiut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele
fundamente ale oricărui regim democratic;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1) şi
alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) - (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta Hotărâre:
Art. 1. - (1) Se aprobă aderarea comunei Urecheni la Asociaţia Comunelor din România, însuşind
prevederile Statutului acesteia.
(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul
comunei Urecheni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.
(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primăriei Comunei Urecheni şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor
profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

Art. 2. - Reprezentarea comunei Urecheni în cadrul Asociaţiei Comunelor din România,
precum şi în cel al Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România, se asigură de către
primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare,
aprobat prin dispoziţia primarului comunei.
Art. 3. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei
Urecheni pentru sediul Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care
Consiliul director al acestei filiale stabileşte ca sediul său să fie la nivelul comunei Urecheni.
Art. 4. - Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrăţire sau de
aderare la Asociaţia Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Urecheni.
Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege:
a) primarului comunei Urecheni;
b) prefectului judeţului Neamț;
c) preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România;
d) preşedintelui Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:
a) pe pagina de internet, la adresa: http://www.urecheni.ro/.
b) Afisarea la sediul Primariei comunei Urecheni

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI URECHENI

HOTĂRÂREA NR 53
Din 14 .11.2018
privind aderarea comunei Urecheni la

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
j) art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
k) art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
l) Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;
m) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
n) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei
Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România;
o) Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România,
Luând act de:
d) nota de fundamentare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr.7426/23.10.2018;
e) raportul secretarului comunei, înregistrat sub nr.7427/23.10.2018;
f) precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Urecheni;

Constatând că, scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă
între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul
lor comun,
Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor
din România la această Asociaţie,
Ştiut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele
fundamente ale oricărui regim democratic;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1) şi
alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) - (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. - (1) Se aprobă aderarea comunei Urecheni la Asociaţia Comunelor din România, însuşind
prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul
comunei Urecheni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.
(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primăriei Comunei Urecheni şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor
profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

Art. 2. - Reprezentarea comunei Urecheni în cadrul Asociaţiei Comunelor din România,
precum şi în cel al Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România, se asigură de către
primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare,
aprobat prin dispoziţia primarului comunei.
Art. 3. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei
Urecheni pentru sediul Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care
Consiliul director al acestei filiale stabileşte ca sediul său să fie la nivelul comunei Urecheni.

Art. 4. - Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrăţire sau de
aderare la Asociaţia Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Urecheni.
Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege:
e) primarului comunei Urecheni;
f) prefectului judeţului Neamț;
g) preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România;
h) preşedintelui Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:
c) pe pagina de internet, la adresa: http://www.urecheni.ro.
d) Afisarea la sediul Primariei comunei Urecheni

Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

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.

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ
PRIMARUL COMUNEI
URECHENI
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii de Consiliu Local de aderare la
Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit
intern nr. 1431 din 15.12.2016
Prezenta Notă de fundamentare are la bază prevederile art. 6 alin.
(3), art. 29 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) şi art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând
instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului Hotărârii Consiliului Local
pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea
funcției de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016, încheiat la nivelul
Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România.
Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu
precădere, necesitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002
privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
organizarea activităţii de audit public intern pentru comuna Urecheni cu privire
la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public
ale acesteia.
În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice
şi de Asociaţia Comunelor din România s-a convenit că cea mai economică,
eficientă şi eficace formă o reprezintă constituirea unui compartiment de audit
public intern la nivelul filialelor județene ale Asociaţiei Comunelor din
România, având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern
pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate,
eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi.
1

Dat fiind faptul că în structura funcţională a comunei nu putem
cuprinde personalul de specialitate pentru realizarea activităţii de audit public
intern (2 persoane încadrate cu normă întreagă) şi ţinând seama de faptul că
obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie
esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz entitate
publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public
şi, respectiv, de instituţie publică locală, vă propun proiectul hotărârii, prevăzut
ca anexă la prezenta Notă de fundamentare.
Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să
analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru
aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției
de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016, încheiat la nivelul Filialei
Județene Neamț a Asociației Comunelor din România.
Cu deosebită consideratie,

PRIMARUL COMUNEI URECHENI,
 TANASELEA ION
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ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI
URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul Hotărârii de Consiliu Local de aderare la Acordul de cooperare
pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern nr. 1431 din
15.12.2016

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.7431/23.10.2018,
elaborată de domnul TANASELEA ION, primar al comunei Urecheni, judeţul
Neamț, cu privire la necesitatea adoptării unei hotărâri de aderare la Acordul
de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern
nr. 1431 din 15.12.2016, încheiat la nivelul Filialei Județene Neamț a
Asociației Comunelor din România;
Având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv organizarea
activităţii de audit public intern pentru comuna Urecheni cu privire la formarea
şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale
acesteia;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1183/2012
pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea
funcţiei de audit public intern;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1086/2013
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern;
Având în vedere prevederile Legii nr.115/2018 privind aprobarea
Ordonanței Guvernului nr.19/2017;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului
r.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern si pentru
prorogarea termenului prevazut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
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Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. c) şi
alin. (2) şi art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, reprezentând instrumentul de
prezentare şi motivare a proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru aderarea
la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de
audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016, încheiat la nivelul Filialei
Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;
Având în vedere că Ministerul Finanţelor Publice şi Asociaţia
Comunelor din România au convenit că cea mai economică, eficientă şi
eficace formă o reprezintă constituirea unui compartiment de audit public
intern la nivelul filialelor județene ale Asociaţiei Comunelor din România,
având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai
multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale
bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi
colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, precum şi de necesitatea
aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să dezbateţi şi
analizaţi proiectul Hotărârii Consiliului Local pentru aderarea la Acordul de
cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.
1431 din 15.12.2016, încheiat la nivelul Filialei Județene Neamț a Asociației
Comunelor din România, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.
Cu stimă,
Secretar
Axinte Ovidiu
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ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI URECHENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea şi
exercitarea funcției de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice,în acest caz, entitate publică fiind
comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică
locală;
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit
public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate,
economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei
activităţi,
Având în vedere prevederile:
1. Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
2. Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
3. art. 11 alin. (4) şi art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. art. 13 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5. art. 24 alin. (11)-(13) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
6. art. 1166 şi următoarele din Codul civil (Legea nr. 287/2009), referitoare la contracte;
7. Legea nr. 53/2003 – Codului muncii;
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8. Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
9. Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă;
10. Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 252/2004;
12. Statutului Asociaţiei Comunelor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării

Generale nr. 1/2005, precum şi de cele ale Statutului Filialei Judeţene Neamț a
Asociaţiei Comunelor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale
nr. 4/2014;
13. Hotărârea Consiliului Local Urecheni privind aderarea comunei Urecheni,

județul Neamț la Asociaţia Comunelor din România;
Luând act de:
a)

nota de fundamentare prezentată de către primarul comunei, în

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.7431/23.10.20182018;
b)

raportul secretarului comunei inregistrat la nr 7432/23.10.2018;

c)

precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Urecheni;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin.
(1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta
Hotărâre:
Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei Urecheni la Acordul de cooperare
pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern, înregistrat la Filiala
Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România cu numărul 1431 din
15.12.2016, cu modificările aduse prin Actul adițional nr. 1 din 30.01.2017, Actul
adițional nr. 2 din 30.06.2017, Actul adițional nr. 3 din 10.11.2017, Actul adițional
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nr. 4 din 30.01.2018, Actul adițional nr. 5 din 28.03.2018, Actul adițional nr. 6 din
07.05.2018, Actul adițional nr. 7 din 16.07.2018 Acord prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.
(1), pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al
comunei Urecheni.
Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei
Urecheni, care va semna în acest sens un act adițional de aderare la Acordul de
cooperare menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Urecheni,
Prefectului Judeţului Neamț și președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației
Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în
Monitorul Oficial al Comunei Urecheni, precum şi pe pagina de internet:
http://www.urecheni.ro/.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion
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ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI
HOTĂRÂREA NR 54
DIN 14.11.2018

pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea şi
exercitarea funcției de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice,în acest caz, entitate publică fiind
comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică
locală;
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit
public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate,
economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei
activităţi,
Având în vedere prevederile:
14. Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
15. Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
16. art. 11 alin. (4) şi art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. art. 13 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
18. art. 24 alin. (11)-(13) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
19. art. 1166 şi următoarele din Codul civil (Legea nr. 287/2009), referitoare la contracte;
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20. Legea nr. 53/2003 – Codului muncii;
21. Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
22. Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă;
23. Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 252/2004;
25. Statutului Asociaţiei Comunelor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării

Generale nr. 1/2005, precum şi de cele ale Statutului Filialei Judeţene Neamț a
Asociaţiei Comunelor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale
nr. 4/2014;
26. Hotărârea Consiliului Local Urecheni privind aderarea comunei Urecheni,

județul Neamț la Asociaţia Comunelor din România;
Luând act de:
d)

nota de fundamentare prezentată de către primarul comunei, în

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.7431/23.10.20182018;
e)

raportul secretarului comunei inregistrat la nr 7432/23.10.2018;

f)

precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Urecheni;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin.
(1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei Urecheni la Acordul de cooperare
pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern, înregistrat la Filiala
Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România cu numărul 1431 din
15.12.2016, cu modificările aduse prin Actul adițional nr. 1 din 30.01.2017, Actul
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adițional nr. 2 din 30.06.2017, Actul adițional nr. 3 din 10.11.2017, Actul adițional
nr. 4 din 30.01.2018, Actul adițional nr. 5 din 28.03.2018, Actul adițional nr. 6 din
07.05.2018, Actul adițional nr. 7 din 16.07.2018 Acord prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.
(1), pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al
comunei Urecheni.
Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei
Urecheni, care va semna în acest sens un act adițional de aderare la Acordul de
cooperare menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Urecheni,
Prefectului Judeţului Neamț și președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației
Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina
de internet: http://www.urecheni.ro.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

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
JUDETUL NEAMT

RAPORT DE SPECIALITATE

Vazand:
-

Prevederile Legii Nr 227/2015 privind Codul Fiscal;

-

Art 5 alin (2) din Legea Nr 273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare “Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazează pe
constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se
calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor
obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, în
scopul evaluării corecte a veniturilor.”

Inventarierea masei impozabile se realizeaza, in mod obligatoriu inaintea elaborarii proiectului
bugetului local, in scopul fundamentarii partii de venituri a acestuia, fapt pentru care autoritatea
publica locala prin compartimentele de specialitate, au in vedere urmatoarele:
a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a
hotararilor consiliului local, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale, pe o perioada
de 5 ani anteriori anului fiscal curent;
b) identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat, pe o perioada de 5 ani anteriori
anului fiscal curent ori se pot acorda facilitati fiscale;
c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale,
nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidentele specifice
cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii
proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati
administrativteritoriale;
d) intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind

contribuabilii si totodata obiectele acestora impozabile sau taxabile, dupa caz, din unitatea
administrativ-teritoriala respectiva;
e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a gradului de realizare a
lucrarilor, in scopul identificarii datei de la care cladirile sunt supuse impozitarii;
f) analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabililor inregistrati in evidenta separata si,
pe cale de consecinta, identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot fi colectate in anul de
referinta;
g) intocmirea:
1. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei
asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice;
2. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei
pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice;
h) intocmirea si tinerea la zi a registrului de rol nominal unic;
i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), in care sunt consemnate elemente specifice
materiei impozabile
Avand in vedere cele susmentionate, procesul verbal anexa la prezenta , precum si prevederile
Legii Nr 227/2015 privind Codul Fiscal propun initierea unei HCL privind aprobarea
inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2019.

Consilier superior,
Tanaselea Coca

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul
fiscal 2019

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-

raportul de specialitate intocmit de catre doamna Tanaselea Coca consilier superior
Compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt;

-

art 56, art 120 alin (1), art 121 alin (1) si (2) si art 139 alin (2) din Constitutia Romaniei
republicata;

-

art 4 si art 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 Octombrie 1985, ratificata prin Legea Nr 199/1997;

-

art 7 alin (2) din Legea Nr 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile
ulterioare;

-

art 20 si art 28 din Legea cadru a descentralizarii Nr 195/2006;

-

art 27, art 36 alin (1) , alin (2) lit (b) si alin (4) lit (c), art 45 din Legea administratiei
publice locale Nr 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-

art 5 alin (1) lit (a) si alin (2), art 16 alin (2), art 20 alin (1) lit (b), art 27 ,art 30 si art
761alin (2) si (3) din Legea Nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-

art 1, art 2 alin (1) lit (h), precum si pe cele ale Titlului IX din Legea Nr 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Nr 41/2015 si Nr 50/2015;

-

Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 80/2013 privind taxele extrajudiciare de
timbru;

Inventarierea masei impozabile se realizeaza, in mod obligatoriu inaintea elaborarii proiectului
bugetului local, in scopul fundamentarii partii de venituri a acestuia, fapt pentru care autoritatea
publica locala prin compartimentele de specialitate, au in vedere urmatoarele:
a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a
hotararilor consiliului local, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale, pe o perioada
de 5 ani anteriori anului fiscal curent;
b) identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat, pe o perioada de 5 ani anteriori
anului fiscal curent ori se pot acorda facilitati fiscale;
c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale,
nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidentele specifice
cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii
proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati
administrativteritoriale;
d) intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind
contribuabilii si totodata obiectele acestora impozabile sau taxabile, dupa caz, din unitatea
administrativ-teritoriala respectiva;
e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a gradului de realizare a
lucrarilor, in scopul identificarii datei de la care cladirile sunt supuse impozitarii;
f) analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabililor inregistrati in evidenta separata si,
pe cale de consecinta, identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot fi colectate in anul de
referinta;
g) intocmirea:

1. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei
asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice;
2. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei
pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice;
h) intocmirea si tinerea la zi a registrului de rol nominal unic;
i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), in care sunt consemnate elemente specifice
materiei impozabile
Avand in vedere cele susmentionate, procesul verbal intocmit de comisia desemnata prin
Dispozitia Nr 171/11.09.2018 , precum si prevederile Legii Nr 227/2015 privind Codul Fiscal, va
supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii masei
impozabile pentru anul fiscal 2019 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

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,
Proiect
Hotararea Nr
Din
privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2019

Avand in vedere:
- art 56, art 120 alin (1), art 121 alin (1) si (2) si art 139 alin (2) din Constitutia Romaniei
republicata;
- art 4 si art 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 Octombrie 1985, ratificata prin Legea Nr 199/1997;
- art 7 alin (2) din Legea Nr 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile
ulterioare;
- art 20 si art 28 din Legea cadru a descentralizarii Nr 195/2006;
-art 27, art 36 alin (1) , alin (2) lit (b) si alin (4) lit (c), art 45 din Legea administratiei publice
locale Nr 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- art 5 alin (1) lit (a) si alin (2), art 16 alin (2), art 20 alin (1) lit (b), art 27 ,art 30 si art 761alin
(2) si (3) din Legea Nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art 1, art 2 alin (1) lit (h), precum si pe cele ale Titlului IX din Legea Nr 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Nr 41/2015 si Nr 50/2015;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 80/2013 privind taxele extrajudiciare de timbru;
In temeiul prevederilor art 45 alin (1) si alin (2) lit (c), art 115 alin (1) lit (b) din Legea
administratiei publice locale Nr 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art 1. Se aproba inventarierea masei impozabile pentru anul fiscal 2019 conform anexei nr 1 care
face parte integranta la prezenta hotarare.
Art 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Urecheni prin aparatul de
specialitate Compartimentul financiar contabil.
Art 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor 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
Hotararea Nr 55
Din 14.11.2018
privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2019
Avand in vedere:
- art 56, art 120 alin (1), art 121 alin (1) si (2) si art 139 alin (2) din Constitutia Romaniei republicata;
- art 4 si art 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
Octombrie 1985, ratificata prin Legea Nr 199/1997;
- art 7 alin (2) din Legea Nr 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
- art 20 si art 28 din Legea cadru a descentralizarii Nr 195/2006;
-art 27, art 36 alin (1) , alin (2) lit (b) si alin (4) lit (c), art 45 din Legea administratiei publice locale Nr
215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- art 5 alin (1) lit (a) si alin (2), art 16 alin (2), art 20 alin (1) lit (b), art 27 ,art 30 si art 761alin (2) si (3)
din Legea Nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art 1, art 2 alin (1) lit (h), precum si pe cele ale Titlului IX din Legea Nr 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr
41/2015 si Nr 50/2015;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 80/2013 privind taxele extrajudiciare de timbru;
In temeiul prevederilor art 45 alin (1) si alin (2) lit (c), art 115 alin (1) lit (b) din Legea administratiei
publice locale Nr 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba inventarierea masei impozabile pentru anul fiscal 2019 conform anexei nr 1 care face
parte integranta la prezenta hotarare.
Art 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Urecheni prin aparatul de
specialitate Compartimentul financiar contabil.
Art 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si institutiilor interesate.
Presedinte sedinta,

Consilier local

Luca Constantin

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 comunei Urecheni
Judetul Neamt
Nr 7916/13.11.2018

REFERAT,

Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna si organizarea serbarii “Pomului de
Craciun “solicit aprobarea si achizitionarea de cadouri pentru elevii scolii gimnaziale Urecheni
, in limita a 10 mii lei , de la bugetul local. Cadourile vor consta din dulciuri, fructe ,citrice,
sucuri naturale si alte produse specifice sarbatorilor de iarna.Valoarea unui pachet se va stabili in
functie de nr.de copii comunicati prin adresa nr.1464/12.11.2018, a Scolii Gimnaziale Urecheni.

Intocmit,
Consilier superior
Vartolomei Maria

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire cu privire la alocarea unei sume de bani pentru organizarea
Pomului de Craciun.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- solicitarea conducerii Scolii Gimnaziale Urecheni pentru sprijinirea financiara
in vederea organizarii Serbarii Pomului de Craciun.
- referatul intocmit de doamna Vartolomei Maria consilier superior in cadrul
compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
- situatia materiala a celor 350 elevi care frecventeaza cursurile Scolii
Gimnaziale Urecheni mare parte dintre acestia provenind din familii modeste fara
situatii materiale.
- apropierea sarbatorilor de iarna si organizarea serbarii “Pomului de Craciun“.
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire cu privire la alocarea unei
sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun pe care va rog sa il analizati
si sa il votati.

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
PROIECT

HOTĂRÂREA Nr
Din 14.11.2018
privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Vazand adresa Scolii Gimnaziale Urecheni, referatul intocmit de d-na Vartolomei Maria,
consilier superior in cadrul compartimentului financiar-contabil;
Analizand Expunerea de motive intocmita de d-l Tanaselea Ion, primarul comunei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„b”,alin.(4), lit.”a” si art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru asigurarea
cadourilor ce se vor acorda la Serbarea de Craciun unui numar de 350 copii din unitatile de
invatamint de pe raza comunei Urecheni.
Art. 2. – Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor 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

HOTĂRÂREA Nr 59
Din 14.11.2018
privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Vazand adresa Scolii Gimnaziale Urecheni, referatul intocmit de d-na Vartolomei Maria, consilier
superior in cadrul compartimentului financiar-contabil;
Analizand Expunerea de motive intocmita de d-l Tanaselea Ion, primarul comunei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„b”,alin.(4), lit.”a” si art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru asigurarea
cadourilor ce se vor acorda la Serbarea de Craciun unui numar de 350 copii din unitatile de invatamint
de pe raza comunei Urecheni.
Art.2. – Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

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.

