ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru luna Februarie 2019, a
Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere necesitatea alegerii unui președinte de ședință pentru luna Februarie 2019, a
Consiliului Local Urecheni;
Ţinând cont de prevederile art 35 alin 1, şi art 41 din Legea 215/2001 a Administraţiei publice locale
republicata, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora: “Art 35 alin 1-Dupa declararea că
legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care
va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. - “, art 41 “Şedinţele
consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art 35”.
De asemenea având în vedere propunerea dumneavoastră privind şi alegerea unui preşedinte supleant
de şedinţa pentru a putea conduce lucrările şedinţei în lipsa preşedintelui ales;
Vă supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna
Februarie 2019, pe care vă rog să îl aprobaţi.

Primar,
Tănăselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizând expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna Februarie 2019 al Consiliului Local
Urecheni am constatat următoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactată în termeni legali, sunt respectate
prevederile legii 215/2001 privind administraţia publică locală republicata cu modificările şi
completările ulterioare, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local
Urecheni precum şi a legii 393/2004 cu privire la Statutul aleşilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţa
pentru luna Februarie 2019 al Consiliului Local Urecheni.

Secretar,
Ovidiu Axinte

ROMÂNIA
COMUNĂ URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comună Urecheni, Judeţul Neamț, tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTĂRÂREA Nr
DIN
privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna Februarie 2019.
Consiliul Local Urecheni, judeţul Neamţ;
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;
În temeiul prevederilor art 35 alin (1) şi art 41 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art 1. Se alege în calitate de preşedinte de şedinţa al Consiliului Local Urecheni pentru luna Februarie
2019, domnul Paval Ioan.
Art 2. Se alege în calitate de preşedinte de şedinţa supleant al Consilului Local Urecheni pentru luna
Februarie 2019 domnul Pavel Mihai.
Art 3. Prezenţa hotărâre se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ,
pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija secretarului
unităţii administrativ-teritoriale.

Iniţiator,
Primar
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
COMUNĂ URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comună Urecheni, Judeţul Neamț, tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTĂRÂREA NR 1
DIN 23.01.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna Februarie 2019
Consiliul Local Urecheni, judeţul Neamţ;
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;
În temeiul prevederilor art 35 alin (1) şi art 41 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art 1. Se alege în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Urecheni pentru luna Februarie
2019, domnul Paval Ioan.
Art 2. Se alege în calitate de preşedinte de şedinţă supleant al Consilului Local Urecheni pentru luna
Februarie 2019, domnul Pavel Mihai.
Art 3. Prezenţa hotărâre se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ,
pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija secretarului
unităţii administrativ-teritoriale.

Preşedinte şedinţa,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemnează,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotărârea 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.

Referat specialitate
Subsemnatul Pascu Fanica Ovidiu sef S.V.S.U Urecheni, avind in vedere prevederile
Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004
privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006 şi ale OUG
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15 /2005, si necesitatea intocmirii si aprobarii anuale a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Urecheni ” va rog respectuos sa
inaintati acest plan spre aprobare Consiliului local Urecheni.

Sef S.V.S.U. Urecheni
Pascu Fanica Ovidiu.

Romania
Judetul Neamt
Consiliul local Urecheni

Expunere de motive
la proiectul de hotarire privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2019”.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere referatul de specialitate al Serviciului pentru Situatii de
Urgenta si prevederile art.4 alin.1, ale art.13 lit.a şi art.14 lit a din Legea
nr.307/2006

privind

apărarea

împotriva

incendiilor,

dispoziţiile

Legii

nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
De asemenea avind in vedere necesitatea reactualizarii si aprobarii anuale a
Planului de acoperire a riscurilor teritoriale;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire privind aprobarea
„Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2019”pe care va rog sa-l votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privitor
la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2019”. 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 Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă republicata cu modificarile si
completarile ulterioare şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr 89/2014 Prin urmare
avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2019”.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTĂRÂREA NR
DIN
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2019.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2019;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2019”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire 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,
HOTĂRÂREA NR 2
DIN 23.01.2019
privind aprobarea „Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2019.

Consiliul local al comunei Urecheni ;
Analizând referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intocmit de catre domnul Pascu Fanica Ovidiu Sef serviciu privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni pentru anul 2019;
Având în vedere prevederile din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificarile si completarile ulterioare precum si prin OUG nr
89/2014;
Văzând Expunerea de motive prin care Primarul comunei Urecheni, domnul Tanaselea
Ion, propune aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Urecheni,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.36 alin 1, alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, si alin.9 coroborat cu
alin.1 litera „b” a art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru
2019”. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta , se însărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarire tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,
Contrasemneaza,
Consilier local
Secretar
Macarie Constantin
Axinte Ovidiu

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2019 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avind in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat art 6 alin (7)
“ Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea
instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări
de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului
local.”
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire pe care va rog il analizati si sa il aprobati.

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 Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019 pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare :
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 art 6 alin (7) din Legea nr 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
H O T Ă R Â R EA NR
DIN 23.01.2019
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2019 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se propune
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2019 pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor 36 alin. (2),lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul anului
2019, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
H O T Ă R Â R EA NR 3
DIN 23.01.2019
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2019 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, prin care se propune
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2019 pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 276/2010 ;
În baza dispoziţiilor art 36 alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul anului
2019, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
-Institutiei Prefectului jud.Neamt;
-Primarului comunei Urecheni;
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare;

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

Anexa nr 1 la HCL Urecheni Nr 3/23.01.2019
PROGRAMAREA ACTIVITATILOR IN 2019 DESFASURATE
DE PERSOANELE APTE DE MUNCA BENEFICIARE ALE LEGII 416/2001

Nr.
Crt.
1.

Denumirea activitatii

2.

Imprastierea de material antederapant pe
drumurile comunale si satesti

2.

Decolmatarea, profilarea si reprofilarea
santurilor de scurgere a apei pe
marginile drumurilor judetene,comunale
si satesti de pe raza comunei
Decolmatarea albiilor piraielor Topolita
si Riiosul , precum si a podurilor de pe
cursurile acestora, precum si curatarea
de maracini si arbusti razleti
Intretinerea stratului de balast de pe
drumurile satesti si comunale de pe raza
comunei
Taierea si asezarea lemnelor de foc , la
Primarie , biblioteca comunala,scolile si
gradinitele de pa raza comunei.
Curatat vegetatia ierboasa de pe
marginea santurilor in zonele nelocuite
sau in zona spatiilor publice.
Intretinerea curtilor si a altor spatii
publice apartinind Consiliului Local prin
maturare , cosire ,greblare etc.
Intretinerea curateniei in parc, tualetarea
arbustilor si intretinerea gazonului

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Deszapezirea sectoarelor de drum
inaccesibile pentru mijloacele mecanice
de deszapezire.

Primar,
Tanaselea Ion

Perioada
estimata
Ianuarie
Februarie
Martie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Noiembrie
Decembrie
permanent

Cine raspunde

permanent

Viceprimar

permenent

Viceprimar

10.0510.09.2019

Viceprimar

15.05.15.10.2019

Viceprimar

permanent

Viceprimar

permanent

Viceprimar

Observatii

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar,
Spatariu Gheorghe

Primaria comunei Urecheni

EXPUNERE DE MOTIVE
privind imputernicirea primarului pentru întocmirea Raportului de evaluare a secretarului
unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile H G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,anual se face evaluarea
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de evaluator, funcţie de încadrarea
funcţionarului public pe post de conducere sau de execuţie .
Pentru funcţii de execuţie calitatea de evaluator o are ;
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia;
b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru
funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
În conformitate cu prevederile art. 107 lit.”d” din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , evaluarea
performanţei profesionale a secretarului UAT este realizată de primar , pe baza propunerii
consiliului local .
În acest sens propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre , anexat .

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 23.01.2019
privind împuternicirea primarului comunei Urecheni pentru evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Urecheni; judeţul Neamt, întrunit în şedinţa ordinara;
Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Urecheni –
domnul tanaselea Ion şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 107, aliniat (2), litera d) a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 - Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC . Consiliul Local al comunei Urecheni împuterniceşte primarul
comunei Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Urecheni pentru in 2018, conform anexelor nr. 5 şi 6 a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

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 4
din 23.01.2019
pentru împuternicirea primarului comunei Urecheni privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţa ordinară;
Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Urecheni –
domnul tanaselea Ion şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 107, aliniat (2), litera d) a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 - Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC.

Consiliul Local al comunei Urecheni

împuterniceşte

primarul

comunei Urecheni pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Urecheni in anul 2018, conform anexelor nr. 5 şi 6 din H.G.R nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu

modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie 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
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni pentru anul 2019

Prin proiectul de hotărâre ce are la baza prezenta expunere de motive se propune
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2019, motivat de
faptul că potrivit Legii nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă noua lege cadru a salarizării
bugetarilor, salariile de bază începând cu data de 01.01.2018, pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul
propriu al primăriilor si consiliilor locale si din serviciile publice din subordinea
acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative care, totodată, este
competentă, să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii
administrativ-teritoriale, la propunerea primarului.
Avand in vedere;
1. Prevederile art.11 alin.1) din Legea –Cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice.
2. Prevederile art.6 din legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica.
3. Hotararea de Guvern nr.937/2018 privind modificarea salariului minim brut pe
economie de la 1900 la 2080 lei.
4. OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a
unor masuri fiscal bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene.
5. Prevederile art.36 alin 2) lit.a din legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil intocmit de catre
doamna consilier superior Vartolomei Maria;

In urma modificarilor survenite ca urmare a intrarii in vigoare a legii nr.153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si a
prevederilor Hotararii de Guvern nr.937/2018 privind modificarea salariului minim brut pe
economie de la 1900 la 2080 lei si termenul de aplicabilitate a acestuia.
Salariile de baza se vor calcula inmultind coeficientul stabilit de ordonatorul principal de
credite,in limitele si in conformitate cu particularitatile specifice fiecarei functii din anexa cu
valoarea salariului minim pe economie aflat in plata,respectandu-se prevederile art.11 alin.4 din
Legea nr.153/2017 privind salarizarea personaluluim platit din fonduri publice,respectiv cu
incadrarea in prevederile bugetare anuale si limitandu-se la valoarea indemnizatiei
Viceprimarului comunei Urecheni,coeficient stabilit prin normativul mai sus invocat.
Cresterea salariului brut incepand cu 1 ianuarie 2019 ar presupune cheltuieli mai mari cu
salariile care ar putea depasi fondurile bugetare aferente anului 2019. Ca urmare propun
reducerea coeficientilor si stabilirea salariilor prin inmultirea acestuia cu salariul minim brut pe
economie aplicabil de la 1 ianuarie 2019 astfel incat noile salarii stabilite ,impreuna cu
indemnizatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare sa se incadreze in fondurile
anuale pentru cheltuieli de personal.
Competența dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre aparține Consiliului local
Urecheni în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a),
pct. 2), 4), 8), 9), 12) şi 16), art. 45 alin.(2) lit. a), art.115 alin.(1) lit. b), art. 116 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Primar,
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

H O T Ă R Â R EA Nr. 6
din 23.01.2019

privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț

Consiliul local Urecheni, întrunit în şedinţa ordinara din 23.01.2019;
Având în vedere nota de fundamentare prezentată de primarul comunei domnul
Tanaselea Ion iniţiatorul proiectului de hotărare;
Având în vedere raportul întocmit de doamna Vartolomei Maria consilier superior in
cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni;
Având în vedere art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Având în vedere procesul-verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
Având în vedere O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completareaunor acte
normative si prorogarea unor termene;
Având în vedere Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

Având în vedere art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă începând cu 01 ianuarie 2019, salariile de bază pentru funcțiile publice
locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, județul Neamț conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de baza, conform anexei la
prezenta hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care
exercita activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se
însărcinează Primarul comunei Urecheni, prin emiterea de dispoziţii individuale de
reâncadrare a funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin stabilirea salariului de
bază în condiţiile legii.
Art .4.- Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța
competentă, în termenul stabilit de lege.
Art.5. Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Neamt, pentru controlul legalităţiii;
-Primarului comunei Urecheni;
-Compartimentului financiar contabil;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Urecheni, judeţul Neamt.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie 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.

