ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
Pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna Mai
2016, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Mai 2016, 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 Mai 2016, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL 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 Mai 2016 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 Mai 2016 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
HOTARIRE Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2016.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
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 Mai 2016, domnul Manole Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Mai 2016 domnul Paval Ioan.
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 31
DIN 28.04.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2016
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de
specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
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 Mai 2016, domnul Manole Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Mai 2016 domnul Paval Ioan.
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
Livada Fanica

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.

COMUNA URECHENI
Nr. 3075 din 20.04.2016
RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.1 /2016

In baza art. 49 aliniat (12) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale modificata prin ordonanta de urgenta nr.63/30.03.2010”In lunile aprilie,iulie si
octombrie,pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie,pentru trimestrul al patrulea
,ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si
aprobare ,executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni”, cu excepţia bugetului
împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Bugetul propriu al Comunei Urecheni

pe anul 2016 s-a aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 5/27.01.2016 în baza Legii bugetului nr.339/2015.
Datele prezentate ofera posibilitatea analizei comparative a prevederilor bugetare cu
incasarile si platile efective pe surse de finantare, inregistrate

la data de

31.03.2016.Incheierea executiei bugetare s-a facut in conformitate cu prevederile
Ordinului M.F.P. 4075/2015.
La încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.03.2016 contul de executie al
veniturilor şi cheltuieli lor se prezinta astfel;- total venitur propuse a se realiza la
nivelul sumei de 989,00 mii lei ,din care ;
* secţiunea de funcţionare suma de 959,00 mii lei
* secţiunea de dezvoltare suma de 30,00 mii lei
- Total cheltuieli popuse, la nivelul sumei de 1483,00 mii lei, din care ;
* secţiunea de funcţionare suma de 959,00 mii lei

* secţiunea de dezvoltare suma de 524,00 mii lei,
Analiza acestor indicatori permite formularea unor observatii si desprinderea
catorva concluzii pe care le prezentam in continuare.
Pe surse de venit fata de debitele pentru anul 2016 pentru stabilirea gradului de
colectare in functie de care se repartizeaza sumele alocate din cotele defalcate din impozit
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrare bugetului local pentru anul 2016 conform art 33 alin 4 din Legea
273/2006 privind Finantele publice locale situatia se prezinta astfel;
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DENUMIRE INDICATOR

1
Impozit pe cladiri de la persoane fizice
cod
Impozit si taxa pe cladiri de la
persoane juridice,cod 07.02.01.02
Impozit pe terenuri de la
persoane fizice,cod 07.02.02.01
Impozit si taxa pe teren de la
persoane juridice,cod 07.02.02.02
Impozit pe terenul din extravilan,cod
07.02.02.03
Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane fizice,cod
Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane juridice,cod
Venituri din concesiuni si inchirieri,cod
30.02.05

Drepturi
constatate
in anul
2016

2

Incasari
realizate
aferente
Drepturi drepturi
constatate
l or
trim.1
constata
2016
te la
31.03.
3
4

%

%
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63.000

11.000

40.900

64.92

371.82

7.000

7.000

3.246

46.37

46.37

96.000

38.000

75.718

78.87

199.25

4.000

2.000

1.776

44.40

88.80

60.000

15.000

38.816

64.69

258.77

92.000

18.000

39.557

43.00

219.76

20.000

10.000

6.076

30.38

60.76

37.000
379.000

10.000

9.395

25.39

93.95

111.000 215.384

56.83

194

TOTAL

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Comunei Urecheni pe anul.2016 ,veniturile proprii au
fost realizate in procent de 56.83 %, iar la nivel de trimestru 1/2016 in procent de 170% (prevazut
in buget 178 mii lei si s-au realizat 302 mii lei).
Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea
functionalitatii tuturor sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor

actiuni si proiecte derulate in interesul comunitatii locale,respectanduse principiul bunei gestiuni financiare.
Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare,pe destinatiile
stabilite,respectandu- se reglementarile Legii 500/2002 privind
angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor.
În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a)
şi lit.b), din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale –
republicată,,P R O P U N E M aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar pe trim 1/ 2016 conform anexelor privind contul de
execuţie al bugetului local - total, respectiv al secţiunii de funcţionare şi
secţiunii de dezvoltare .

Ec.Vartolomei Maria

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
a bugetului comunei Urecheni pentru trim. 1, 2016

Avand in vedere prevederile din:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
•

H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
•

Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Urecheni;
Supun spre aprobare Consiliului Local Urecheni Proiectul de Hotarare privind aprobarea
Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2016 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,

HOTARAREA Nr
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
I 2016

Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si
in art.36 alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului

local ,fiind astfel indeplinite prevederile art. 44 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lita,art.45 si ale
art.115 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile
ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI ,intrunit in sedinta ordinara;

HOTARASTE:

ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
I / 2016 pentru sectiunile functionare si dezvoltare,conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul
comunei URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate a primarului.
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 32
DIN 28.04.2016

privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe
trimestrul I, 2016
Avind in vedere prevederile cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale si
in art.36 alin.2 lit.b si alin.4) lit.a),art.63 alin.1 lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului nr. 3075/2016 si avizul favorabil dat de comisia de specialitate a
consiliului local ,fiind astfel indeplinite prevederile art. 44 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art.36 alin 2 lit.b,alin 4 lita,art.45 si ale
art.115 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicata cu modificarile
ulterioare;
Consiliul Local al Comunei URECHENI ,intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:
ART. 1 Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
I / 2016 pentru sectiunile functionare si dezvoltare,conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul
comunei URECHENI si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate a primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si
institutiilor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

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 1 la HCL Urecheni Nr 32/28.04.2016

DENUMIRE INDICATORI

BUGET
trim.2016

REALIZARI
31.03.2016

%

TOTAL VENITURI ( SF + SD

989

1.114

83%

Venituri proprii:

178

302

170%

Venituri curente , din care :

811

812

100%

a)Cote si sume defalcate din impozitul pe 181
venit

184

102%

b)Sume defalcate din TVA

625

100%

625

-sume defalcate din TVA pentru finanţarea

100%

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor

448

448

- sume defalcate din TVA pentru drumuri

0

0

100

-sume def din TVA pentru echilibrare-bug locale

177

177

100

c)Subvenţii primite de la bugetul de stat

5

3

60%

ANEXA 2 la HCL Urecheni Nr 32/28.04.2016

Cheltuielile totale prevazute si realizate pentru trimestrul 1/2016

PREVEDERI REALIZARI
trimestriale
31/03/2016

Cap
Denumire

%

51

Autorităţi executive: aparat propriu

220

194

88%

54

Alte servicii publice

40

0

0%

56

Transfer pt.instit.de asistenta sociala

12

8

67%

61

Ordine publica si siguranta nationala

34

26

76%

65

Invăţământ (Scoli şi grădinite )

399

359

90%

66
67

Sanatate
Cultura, recreere si religie

12

8

0
6

0%
75%

68

Asigurari si asistenta sociala

130

107

82%

70

Servicii dezvoltare publica

150

23

15%

74

Protectia mediului

230

22

10%

84

Transporturi-drumuri si poduri

248

3

1%

TOTAL CHELTUIELI ( SF + SD)

1.483

748

50%

