ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna
Septembrie 2017, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Septembrie
2017, 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 Septembrie 2017, 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 Septembrie
2017 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 Septembrie 2017 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 Septembrie 2017.

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 Septembrie 2017, domnul Calugaru Nicolae.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Septembrie 2017 domnul Luca Constantin.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 43
DIN 25.08.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2017
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 Septembrie 2017, domnul Calugaru Nicolae.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Septembrie 2017 domnul Luca Constantin.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

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

RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.2 /2017

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 2017 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.

15/16.03.2017 în baza Legii bugetului nr.6/2017.
Datele prezentate ofera posibilitatea analizei comparative a prevederilor bugetare cu incasarile si platile
efective pe surse de finantare, inregistrate la data de 30.06.2017.Incheierea executiei bugetare s-a facut in
conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. 166/2017
Secţiunea de funcţionare suma de -4483 mii lei
Secţiunea de dezvoltare suma de -304 mii lei
Total venituri propuse a se realiza -4787 mi lei
Total cheltuieli popuse, la nivelul sumei de -6134 mii lei, din care ;
secţiunea de funcţionare suma de -4483 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de -1651 mii lei, din care- 1347 mii lei din excedentul anului precedent.
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 2017 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 2017 conform art 33 alin 4 din Legea
273/2006 privind Finantele publice locale situatia se prezinta astfel;
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.
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DENUMIRE INDICATOR

Drepturi
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constatate
trim.2 2017
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%

%

t.

constatate in
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0
1
2
3
4
5

1
Impozit pe cladiri de la persoane fizice cod 07.02.01.01
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

7

Impozit pe terenul din extravilan,cod 07.02.02.03
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane
fizice,cod 16.02.02.01
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane
juridice,cod 16.02.02.02

8

Venituri din concesiuni si inchirieri,cod 30.02.05

6

2

drepturilor
constatate
la 30.06.
2017

63.000

3
28.000

4
64.741

5=4/2
102,76

6=4/3
231,21

11.000

7.000

5.107

46,42

72,96

126.000

76.000

91.508

72,62

120,40

4.000

4.000

424

10,60

10,60

63.000

37.000

46.943

74,51

126,87

78.000

50.000

63.868

81,88

127,73

17.000

15.000

14.160

83,29

94,4

49.000
411.000

29.000

25.418

51,87

87,65

246.000

312.169

75,95

1126,90

TOTAL

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Comunei Urecheni pentru trim 2 al anului 2017 ,veniturile proprii au fost
realizate in procent de 157 %, (prevazut in buget 351 mii lei si s-au incasat 551 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,respectandu-se 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 2/ 2017 conform anexelor privind contul de execuţie al bugetului local - total, respectiv al secţiunii de
funcţionare şi secţiunii de dezvoltare .
Consilier superior

Ec.Vartolomei Maria

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
a bugetului comunei Urecheni pentru trim. II, 2017

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;
- Prevederile Legii Nr 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
•

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. II al anului 2017 pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.

PRIMAR
TANASELEA ION

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de hotarire
pentru aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul II, 2017 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 prevederilor cuprinse in Legea 273/2006 privind finantele publice locale.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la aprobarea contului executiei bugetului
local al comunei URECHENI pe trimestrul II, 2017.

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 aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul II,
2017
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.215/2001republicata 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 II / 2017
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.

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 44
DIN 25.08.2017
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul II,
2017
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.215/2001republicata 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 II / 2017
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
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

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

Expunere de motive
Consiliul Local al comunei Urecheni este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.
Consiliul Local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret
şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale.
Consiliul Local se organizează şi funcţionează în conformitate cu principiile descentralizării,
autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit.
Autonomia locală se exercită în limitele prevăzute de lege, atât în plan administrativ, cât şi
financiar.
Consiliul Local, în baza art. 2 lit. „a” si alin. 3 lit.„a” din Legea nr. 215/2001, legea administratiei
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, aprobă Regulamentul de organizare
si functionare a Consiliului local.
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local are ca obiect stabilirea
conditiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali alesi, a drepturilor si
obligatiilor ce le revin în baza mandatului încredintat.
Prin HCL Urecheni Nr 41 din 28.07.2016 a fost aprobat Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local .
Legea Nr 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la art 40 stabileste
indemnizatiile consilierilor locale si ale consilierilor judeteni astfel: “Prin derogare de la
prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia
maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de
şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului
judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările
prevăzute la art. 16 alin. (2).”, fiind necesar asfel modificarea Regulamentului intern de
organizare si functionare al Consiliului local Urecheni in sensul includerii acestei prevederi
legale.
Având în vedere cele prezentate supun atentiei Consiliului local U r e c h e n i aprobarea
modificarii art 43 alin (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local
al comunei Urecheni.

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 modificarea Regulamentului de organizare si functionare a 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
precum si a Legii nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la modificarea Regulamentului de
organizare si functionare a 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

HOTĂRÂREA NR.
Din 25.08.2017
privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local Urecheni
Consiliul Local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţă ordinară, publică
astăzi 25.08.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion;
- raportul întocmit de secretarul comunei cu privire la „modificarea Regulamentului de
Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Urecheni”
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modifcările si
completările ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali;
In conformitate cu prevederile art 40 din Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice;
În baza art. 36 alin. (2) lit. „a” şi (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi ale art. 45 coroborate cu prevederile art.
115 alin. (1) lit. „b”, alin. (3), (5), (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art 43 alin (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare a
Consiliului Local care va avea urmatorul enunt:
Art 43 alin (1)
“ In perioada 01.07.2017-31.12.2021 pentru participarea la lucrarile Consiliului local si ale
Comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie de sedinta stabilita
conform prevederilor legale in vigoare, in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a
primarului comunei stabilita conform legii 153/2017 exclusiv majorarile prevazute la art 16
alin (2) din lege pentru o sedinta ordinara, respectiv in cuantum de 2,5% din indemnizatia
lunara a primarului comunei stabilita conform legii 153/2017 exclusiv majorarile prevazute
la art 16 alin (2) din lege pentru o sedinta de comisie”.
Art 2. Celelalte articole din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local
Urecheni raman nemodificate.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Urecheni,
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, aparatului de specialitate al primarului
pentru informare şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt în vederea exercitării controlului de
legalitate.

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. 47

Din 25.08.2017
privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local Urecheni
Consiliul Local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţă ordinară, publică
astăzi 25.08.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion;
- raportul întocmit de secretarul comunei cu privire la „modificarea Regulamentului de
Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Urecheni”
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modifcările si
completările ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali;
In conformitate cu prevederile art 40 din Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice;
În baza art. 36 alin. (2) lit. „a” şi (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi ale art. 45 coroborate cu prevederile art.
115 alin. (1) lit. „b”, alin. (3), (5), (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea art 43 alin (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare a
Consiliului Local care va avea urmatorul enunt:
Art 43 alin (1)
“In perioada 01.07.2017-31.12.2021 pentru participarea la lucrarile Consiliului local si ale
Comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie de sedinta stabilita
conform prevederilor legale in vigoare, in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a
primarului comunei stabilita conform legii 153/2017 exclusiv majorarile prevazute la art 16
alin (2) din lege pentru o sedinta ordinara, respectiv in cuantum de 2,5% din indemnizatia
lunara a primarului comunei stabilita conform legii 153/2017 exclusiv majorarile prevazute
la art 16 alin (2) din lege pentru o sedinta de comisie”.
Art 2. Celelalte articole din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local
Urecheni raman nemodificate.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Urecheni,
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, aparatului de specialitate al primarului
pentru informare şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt în vederea exercitării controlului de
legalitate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la proiectul de hotarâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a
terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

Avand in vedere:
-

Adresa Companiei Judeţene Apa Serv S.A. prin care solicită punerea la dispoziţia
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Neamţ în perioada 2014- 2020, a suprafeţelor de teren/imobile aferente investiţiilor
prevăzute în Lista de investiţii prioritare 2014 –2020;

-

Memoriul intocmit de catre doamna ing Tofan Cristina-Petronela din partea
proiectantului SC INTELROM PROIECTARE & CONSULTANȚĂ SRL;

Supun spre aprobare Consiliului Local Urecheni Proiectul de Hotarare privind punerea la
dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din
judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea
noilor investiţii aferente acestuia pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

PRIMAR
TANASELEA ION

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei domnul Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului
pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia am constatat
urmatoarele:
Prezentul proiect vizeza realizarea de investitii in in judetul Neamt, Romania, prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), in vederea accelerarii procesului de
conformare a județului Neamt cu angajamentele asumate de Romania in cadrul Tratatului de
Aderare la UE si aducerea sectorului de apa- apa uzata la nivelul standardelor prevazute de
Directiva 91/271/CEE si Directiva nr. 98/83/CE.
Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE:
 protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de
orice natura a apei destinate consumului uman.
 asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.

Obiective majore naționale, privind implementarea Directivei pentru apa uzata 91/271/CEE:
 protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate
orasenesti si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale.

Obiectivul general al contractului de Asistenta Tehnica consta in dezvoltarea documentaţiilor
tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de
apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeana.
Investițiile constau în extinderea infrastructurii de alimentare cu apa in UAT-ul Urecheni, dupa
cum urmeaza:

a) Alimenatre cu apa:
- Conductă de aductiune Îngărești - Păstrăveni – L=1980 m (de-a lungul DJ 155B
conducta va fi amplasată pe partea dreaptă de la Ingărești spre Păstrăveni);
- Extindere reţea de distribuţie Ingărești – L = 3000 m;
- Extindere reţea de distribuţie Urecheni – L = 2000 m;
- Conducta de aductiune de la Urecheni la Lunca Moldovei pe teritoriul comunei Urecheni
– 7125 m (pe acest traseu de aducțiune se vor amplasa cămine de vane care vor da
posibilitatea ca, pe viitor, să se poată realiza racordarea pentru viitorii consumatori);

Stație de pompare în vecinătatea chesonului existent din zona captării
Lucrările se vor executa pe domeniu public al UAT Urecheni, în conformitate cu planşa ataşată.
Suprafețele de teren necesare pentru realizarea investițiilor sunt:
Denumire categorie lucrari

Localitate

Comuna

UM

Cantitati

Statie de pompare
Retea alimentare cu apa
Retea alimentare cu apa

Urecheni
Urecheni
Ingaresti
Ingaresti
Urecheni

Urecheni

buc
m
m
m
m

1
2.000
3.000
1.980
7.125

Retea aductiune

Suprafata teren
(mp)
625,00
3.000,00
4.500,00
2.970,00
10.687,50

Consider oportun si legal proiectul initiat de catre domnul primar pentru implementarea
proiectului susmentionat care ar asigura locuitorilor comunei un confort sporit.

Ing. Apostol Irina-Evelina

MEMORIU TEHNIC
A - DATE GENERALE ALE INVESTITIEI

Denumirea obiectivului de investitii: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”
Titlul Contractului de servicii: “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020”
Contract inregistrat in cadul Apa Serv S.A. cu numarul 29200 / 27.09.2016 si in cadrul Asocierii
Tahal Consulting Engineers – Romcapital Invest SA cu numarul 54 / 27.09.2016.
Autoritate Contractanta: COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
Sediu: Str. Lt.Draghiescu nr.20, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod postal 610125
Tel, Fax: +40-233- 233 340 ; +40-233- 218 937;
E-mail: office@apaserv.eu
Consultant: Asocierea TAHAL CONSULTING ENGINEERS L.T.D.(lider Asociere) &
S.C. ROMCAPITAL INVEST S.A.
Sediu principal: St. Yahudat Canada nr. 5. Localitate Or-Yehuda, 6037505, Israel
Sediu Romania: Bucuresti, str. Turturelelor nr.11A, sector 3
Tel: +40 21 528 04 89, Fax: +40 21 528 04 92, office@tahal.ro
Punct de Lucru Piatra Neamt: Piatra Neamt, str. Dimitrie Leonida nr.44, etaj 1, Jud. Neamt
Ordonator de Credite: Ministerul Fondurilor Europene.
Contractul de Lucrari 3: Sistemul de alimentare cu apă Preutești Simionești
B – NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Prezentul proiect vizeza realizarea de investitii in in judetul Neamt, Romania, prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), in vederea accelerarii procesului de
conformare a județului Neamt cu angajamentele asumate de Romania in cadrul Tratatului de
Aderare la UE si aducerea sectorului de apa- apa uzata la nivelul standardelor prevazute de
Directiva 91/271/CEE si Directiva nr. 98/83/CE.
Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE:
 protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de
orice natura a apei destinate consumului uman.
 asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.

Obiective majore naționale, privind implementarea Directivei pentru apa uzata 91/271/CEE:
 protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate
orasenesti si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale.

Obiectivul general al contractului de Asistenta Tehnica consta in dezvoltarea documentaţiilor
tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de
apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeana.
C – SITUATIA EXISTENTA
- Acoperirea sistemului:

Populația totală din comuna Urecheni – sat Ingărești este de 789 de locuitori, sat Urecheni este
de 2547 de locuitori.
Acest sistem local încă nu a fost preluat de CJ APA SERV SA.
Există sisteme de alimentare cu apă centralizate în Urecheni și Ingărești, realizate în 2012.
Sistemul este în stare foarte bună.
Nu există sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Plugari, dar are doar 7 locuitori.
-

Debite specifice (litri/pers, zi) pentru populație estimate sau măsurate (se va preciza):

Nu există date

Nivelul de pierderi în aducțiuni și / sau rețele de distribuție; se va preciza dacă este
măsurat sau estimat:
Nu există date
- Gradul de contorizare:
Au fost instalate 335 contoare cu diamentrul între 21 – 50 mm.
- Sursa / sursele de apă brută (amplasament, tip, capacitate, caracteristici, protecție
sanitară, vulnerabilitate, categoria conform NTPA 013, probleme de cantitate / calitate a
apei brute, alte informații, dacă este cazul):
Sursă locală. Există zona de protecție sanitară conform Hotărârii nr. 930 din 11.08.2005.
- Aducțiuni de apă brută (amplasament, lungime, material, vârstă, probleme în exploatare,
nivelul de pierderi estimat);
NU EXISTĂ în cadrul sistemelor operate de CJAS, după captare se face imediat clorinarea /
tratarea apei brute captate astfel că nu există aducțiuni de apă brută.
- Stații de tratare (amplasament, debit, tehnologia de tratare, anul punerii în funcțiune /
reabilitării, reactivi utilizați, lipsuri, probleme în exploatare, calitate apă brută, calitate apă
tratată);
Există o stație de clorinare a apei. Folosește clor lichid. Nu sunt probleme în exploatare.
- Aducțiuni apă tratată (amplasament, lungime, material, vârsta, probleme în expoatare,
nivelul de pierderi estimat);
Aducțiunea are o lungime totală de 5980 m și este din PEHD, cu diametrul 140 mm, cu o
vechime de 0 – 2 ani.
- Rezervoare (amplasament, volum, stare, probleme în exploatare, anul punerii în
funcțiune / reabilitării);
Există un rezervor cu capacitatea de 200 mc situat în punctul Saivon – Fundătura Urecheni.
PIF: 2013
-

Stații de pompare (amplasament, tip, caracteristici utilaje: debit, înalține de pompare,
putere);
Există o satație de pompare situată în Lunca Topoliței – Urecheni.
2 POMPE 15 KW; DEBIT 30 mc/h; Grundfos
- Rețele de distribuție
-

Rețeaua de distribuție are o lungime totală de 15,2 km și este realizată din PEHD, DN 110 mm
LUNGIMI [m]
Vechime retele [%]
Orașul /
Comp.
Diametru Grand
0 – 5 ani
6 – 15 ani 16 – 36
Peste 36
Comuna
Sistem
[mm]
total [m]
ani
ani
Rețele
Ø 110
15200
100 %
distribuție
Urecheni
RED
15200
100 %
Total
-

Deficiențele sistemului de alimentare cu apă

Pentru asigurarea gradului de conectare de 100 % a populaţiei la sistemul de alimentare s-au
prevăzut lucrări de extindere a aducțiunilor și a rețelelor de distribuție.
Capacitate insuficientă de acoperire a sistemului.
Capacitate de înmagazinare insuficientă.
D – CRITERII DE PROIECTARE

Dimensionările s-au făcut în conformitate cu reglementările în vigoare, NP133-1/2013 Prevederi generale privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor; STAS 1343/1-2006 „Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de
apa de alimentare pentru centre populate”, STAS 4163/1-95 „Alimentari cu apa. Reţele de
distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare”, 4163/2-95 „Alimentari cu apa. Reţele de
distribuţie. Prescripţii de calcul”, STAS 1846/2-07 „Canalizări exterioare. Determinarea
debitelor de apa de canalizare. Prescripţii de proiectare”, STAS 3051-91 „Sisteme de canalizare.
Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare”.
Pentru parametrii principali de dimensionare a cerințelor de apa, au fost luate în considerare
următoarele aspecte:
•
•
•
•
•

Evoluția populației in intervalul 2017-2047;
Debite specifice rezidențiale şi nerezidențiale;
Coeficienți de variație orari şi zilnici;
Coeficienți pentru acoperirea pierderilor de apa;
Apa necesara pentru stins incendiu;

Debite pentru dimensionarea şi controlul elementelor din sistemul de alimentare apa: surse, stație
de tratare, conducta de aducțiune şi rețeaua de distribuție.
Componentele sistemului de apa au fost proiectate astfel încât sa deservească toți consumatorii
din sistemul propus de apa, în cadrul acțiunii de branșare 100% pentru toate localitățile din
sistem, neglijând momentul în care se va atinge acest procent de branșare.

E – ELEMENTE CARE DEFINESC SCOPUL SOLICITARII / DESCRIEREA SOLUTIEI
ADOPTATE

Investițiile constau în extinderea infrastructurii de alimentare cu apa in UAT-ul Urecheni, dupa
cum urmeaza:
b) Alimenatre cu apa:
- Conductă de aductiune Îngărești - Păstrăveni – L=1980 m (de-a lungul DJ 155B
conducta va fi amplasată pe partea dreaptă de la Ingărești spre păstrăveni);
- Extindere reţea de distribuţie Ingărești – L = 3000 m;
- Extindere reţea de distribuţie Urecheni – L = 2000 m;
- Conducta de aductiune de la Urecheni la Lunca Moldovei pe teritoriul comunei Urecheni
– 7125 m (pe acest traseu de aducțiune se vor amplasa cămine de vane care vor da
posibilitatea ca, pe viitor, să se poată realiza racordarea pentru viitorii consumatori);
- Stație de pompare în vecinătatea chesonului existent din zona captării

Conductele se vor poza subteran (sub adâncimea de îngheţ), pe spaţiul cuprins între acostamentul
drumului naţional şi limita proprietăţilor (garduri), respectând distanţele faţă de alte reţele,
prevăzute de STAS 8591/1-91.
Pozarea conductelor se va face între şanţul drumului şi limita proprietăţilor. Dacă acest lucru nu
este posibil, conductele se vor monta, după caz, sub trotuar sau sub drum, în lateralul părţii
carosabile.
Lucrările de terasamente şi de pozare a conductelor se vor executa manual sau mecanizat, în
funcţie de situaţie, sub supraveghere şi fără să se ocupe ampriza drumului sau să afecteze cât mai
puţin circulaţia rutieră normală.
Pentru identificarea conductei, pe toată lungimea se va monta bandă avertizoare din PVC
inscripţionată, cu inserţie metalică detectabilă, la 20 - 30 cm deasupra conductei.
Acolo unde spatiul permite, retelele de alimentare cu apa si de canalizare se vor executa pe
ambele parti ale drumurilor (nationale/judetene) in vederea evitarii subtraversarilor pentru
realizarea bransamentelor/racordurilor individuale.
Subtraversările de drum naţional vor ţine seama de prevederile STAS 9312 – 87 şi se vor executa
perpendicular pe şosea, prin foraj orizontal, de către o întreprindere specializată în astfel de
lucrări, care să deţină şi agrementările necesare conform legislaţiei în vigoare.
La capătul amonte al subtraversării de drum naţional, în afara amprizei drumului, se va executa
un cămin de vizitare prevăzut cu vană de închidere a accesului apei în conductă, pentru a se
putea detecta eventualele pierderi de apă şi a se interveni în cazul unei avarii, evitând astfel
pericolul deteriorării terasamentelor şi a sistemului rutier existent.
Sistemul de execuţie propus reduce la minimum restricţiile de circulaţie pe aceste drumuri, cu
implicaţiile care derivă pentru lucrările de avertizare, semnalizare, pericolele de accidente etc., şi
nu afectează în vreun fel sistemul rutier.
Subtraversarea drumurilor locale se va realiza cu sapatura deschisa.

F – BILANTUL SUPRAFETELOR

Lucrările se vor executa pe domeniu public al UAT Urecheni, în conformitate cu planşa ataşată.
Suprafețele de teren necesare pentru realizarea investițiilor sunt:
Denumire categorie lucrari

Localitate

Comuna

UM

Cantitati

Statie de pompare
Retea alimentare cu apa
Retea alimentare cu apa

Urecheni
Urecheni
Ingaresti
Ingaresti
Urecheni

Urecheni

buc
m
m
m
m

1
2.000
3.000
1.980
7.125

Retea aductiune

Intocmit,
Proiectant: SC INTELROM PROIECTARE & CONSULTANȚĂ SRL
ing. Tofan Cristina - Petronela

Suprafata teren
(mp)
625,00
3.000,00
4.500,00
2.970,00
10.687,50

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 25.08.2017
privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi
apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului
pentru
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
Consiliul Local Urecheni, judeţul Neamţ intrunit in sedinta ordinara la data de 25.08.2017;
Având în vedere adresa Companiei Judeţene Apa Serv S.A. prin care solicită punerea la
dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Neamţ în perioada 2014- 2020, a suprafeţelor de teren/imobile aferente investiţiilor prevăzute în
Lista de investiţii prioritare 2014 –2020;
Memoriul intocmit de catre doamna ing Tofan Cristina-Petronela din partea proiectantului
SC INTELROM PROIECTARE & CONSULTANȚĂ SRL;
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul comunei Urecheni şi Raportul de
specialitate al Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Legii nr 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art 874 din Legea Nr 287/2009 si ale Legii serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare Nr 241/2006 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.( 2), lit. „c”, lit. „d”, lit. „e”, ale art. 45 alin (3) şi ale art.
115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii
de apă şi apă uzata din judeţul Neamt în perioada 2014-2020” pe perioada executiei lucrarilor
a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii -Sistemul de
alimentare cu apă Preutești Simionești, terenuri identificate conform anexelor 1si 2 la
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.2. Dupa finalizarea executiei lucrarilor terenul va fi restituit Consiliului local Urecheni .
Art.3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Urecheni– domnul Tanaselea Ion.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor
publice 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 48
Din 25.08.2017
privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi
apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului
pentru
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

Consiliul Local Urecheni, judeţul Neamţ intrunit in sedinta ordinara la data de 25.08.2017;
Având în vedere adresa Companiei Judeţene Apa Serv S.A. prin care solicită punerea la
dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Neamţ în perioada 2014- 2020, a suprafeţelor de teren/imobile aferente investiţiilor prevăzute în
Lista de investiţii prioritare 2014 –2020;

Memoriul intocmit de catre doamna ing Tofan Cristina-Petronela din partea proiectantului
SC INTELROM PROIECTARE & CONSULTANȚĂ SRL;
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul comunei Urecheni şi Raportul de
specialitate al Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Legii nr 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art 874 din Legea Nr 287/2009 si ale Legii serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare Nr 241/2006 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urecheni;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.( 2), lit. „c”, lit. „d”, lit. „e”, ale art. 45 alin (3) şi ale art.
115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii
de apă şi apă uzata din judeţul Neamt în perioada 2014-2020” pe perioada executiei lucrarilor
a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii -Sistemul de

alimentare cu apă Preutești- Simionești, terenuri identificate conform anexelor 1si 2 la
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.2. Dupa finalizarea executiei lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala si va fi restituit
Consiliului local Urecheni .
Art.3.

Cu punerea

în

aplicare

şi ducerea

la îndeplinire

a prevederilor

prezentei

hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Urecheni– domnul Tanaselea Ion.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor
publice interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Bordianu Adrian

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.

