Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 55 din 04.10.2017
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
U.A.T. COMUNA URECHENI

APROBAT,
Primar
Tanaselea Ion

Legenda:
L.D. = licitatie deschisa
L.R. = licitatie restransa
C.O. = cerere de oferta
N.F.A. = nengociere fara anunt de participare
N.C.A = negociere cu anunt de participare
C.D. = cumparare directa (achizitie directa)

PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2017

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tip contract
Produse/
servicii/
lucrari

Obiectul contractului
Acordului cadru
Furnizare și actualizare produs
informatic LEGIS
Furnituri birou
Tonere imprimante
Hartie xerox
Rechizite
Achizitie becuri pt.iluminat
public
Impementarea sistemului de
control intern managerial
Asistenta software programe
contabilitate si impozite si taxe
Achizitie mentenanta
calculatoare
Achizitionare nisip
antiderapant
Piese si accesorii auto
Achizitie servicii securitatea
muncii
Materiale pentru intretinere
curenta
Servicii de publicitate prin
presa

Cod
CPV

Valoarea estimata
cu TVA
Lei

Procedura
aplicata

Data estimata
pentru
inceperea
procedurii

Data estimata
pentru
finalizarea
procedurii

Persoana
responsabila
pt. atribuirea
contractului

S

72500000-0

1200

C.D.

10.01.2017

31.01.2017

Tanaselea Coca

P
P
P
P

30197000-6
30125110-5
30197643-5
30192700-8

1000
2000
2400
2000

C.D.
C.D.
C.D.
C.D.

01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

P

31531000-7

6000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

72261000-2

10.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

72261000-2

20.000

C.D.

01.01.2017

31.01.2017

S

50322000-8

14.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

P

90620000-9

5.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

P

34300000-0

15.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

79417000-0

2400

C.D.

01.01.2017

31.01.2017

P

44423000-1

10.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

79341000-6

7000

C.D.

01.01.2017

31.01.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

15
16
17

18

19
20

21

22
23
24
25
26
27

28

29

30

Servicii postale
Abonament ziar
Servicii postale si de
telecomunicatii
Extindere rețea de alimentare
cu apă in sat Urecheni,
comuna Urecheni,jud. Neamt,
pe strazile:Aleea Lamiitei,
Piriului, Catuna, Valeni, Teilor,
Targului si Izvorului
Gazduire, intretinere site
Primarie
Achizitionare sort intretinere
drumuri stradale
Asistenta de specialitate si
intocmirea documentatiei
necesare in scopul
implementarii proiectului
Infiintare infrastructura de apa
uzata si statie de epurare,
comuna Urecheni, jud. Neamt
Achizitie camere stradale IP
HIKVISION DS2CD2642FWD-IZS
Achizitie flori, material saditor,
brazi.
Achizitie hidranti subterani
pentru situatii de urgenta
Achizitie ITP microbuz scolar
Lucrari service filtru apa
Analiza probe apa
Servicii de consultanta la
elaborarea memoriului
justificativ pentru obiectivul
Poduri din beton armat peste
piriul Raiosu, com. Urecheni,
jud. Neamt
Documentatie obtinere avize si
studii teren privind
modernizarea sistemului de
iluminat public in com.
Urecheni, jud. Neamt
Proiectare si Inginerie,Studiu
fezabilitate privind

P
P

22410000-7
22200000-2

11.000
360

C.D.
C.D.

01.01.2017
01.01.2017

31.12.2017
31.12.2017

S

64000000-6

3000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

S
P

71322000-1

S
P

300.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

72415000-2

1000

C.D.

01.03.2017

31.03.2017

31000000-6

50.000

C:D

30.03.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

S

79411000-8

50.000

C.D

01.01.2017

31.12.2017

11.000

C.D.

01.04.2017

31.05.2017

5.000

C.D.

01.04.2017

30.04.2017

5.000

C.D.

01.04.2017

30.04.2017

Tanaselea Coca

F
F

03121100-6

F
S
S
S

71631000-0
42912330-4
85111820-4

1.000
600
1.500

C.D.
C.D.
C.D.

01.05.2017
01.05.2017
01.02.2017

31.05.2017
31.05.2017
31.09.2017

S

79411000-8

5.000

C.D.

12.04.2017

30.09.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

Tanaselea Coca

S

71242000-6

6.000

C.D

20.03.2017

30.12.2017

S

71335000-5

11.000

C.D

14.03.2017

30.12.2017

Tanaselea Coca

31

32

33

34

35

36

37

38

modernizarea sistemului de
iluminat public in com.
Urecheni, jud. Neamt
Servicii de asistenta tehnica,
documentatie obtinere
avize,construire Poduri din
beton armat peste piriul
Raiosu, com. Urecheni, jud.
Neamt
Consultanta si asistenta
tehnica, si asistenta de
specialiate pentru obiectivul
modernizarea sistemului de
iluminat public in com.
Urecheni, jud. Neamt
Servicii documentatii obtinere
avize , autorizatii,comisioane si
taxe pentru obiectivul
construire Poduri din beton
armat peste piriul Raiosu, com.
Urecheni, jud. Neamt
Studii teren, taxe obtinere
avize, si autorizatii pentru
obiectivul Modernizare drumuri
comunale si satesti, din satele
Urecheni si Ingaresti, com.
Urecheni, jud.Neamt
Consultanta si asistenta
tehnica, si asistenta de
specialiate pentru obiectivul
Modernizare drumuri comunale
si satesti, din satele Urecheni
si Ingaresti, com. Urechenu,
jud.Neamt
Comisioane si taxe pentru
obiectivul Modernizare drumuri
comunale si satesti, din satele
Urecheni si Ingaresti, com.
Urechenu, jud.Neamt
Cheltuieli avize, consultanta,
expertiza tehnica ptr. obiectiv
EXTINDERE RETEA
ELECTRICA str. Castelului
Cheltuieli proiect tehnic SF,
avize, consultanta, si expertiza

Tanaselea Coca

S

71335000-5

34.000

C.D

22.03.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

S

79411000-8

8.000

C.D

09.05.2016

31.08.2017

Tanaselea Coca

S

45214100-1

21.000

C.D

01.04.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

S

71335000-5

34.000

C.D.

01.04.2017

30.06.2017

Tanaselea Coca

S

79418000-7

83.000

C.D.

18.01.2017

30.06.2017

Tanaselea Coca

S

79933000-3

33.000

C.D

10.01.2017

31.03.2017

Tanaselea Coca

S

45214100-1

15.000

C.D.

01.4.201

31.12.2017

S

71335000-5

85.000

C.D.

01.02.2017

31.07.2017

Tanaselea Coca

39
40
41
42
43
44
45

46

47

48

49

50
51

tehnica ptr. Modernizare
drumuri satesti
Lucrari privind obiectivul
Modernizare drumuri satesti
Lucrari privind obiectivul
Extindere retea electrica str.
Castelului
Lucrari privind obiectivul Gard
teren sport
Achizitie Utilaj multifunctional
pentru dezapezire si interventii
Achizitie Autospeciala ptr.
Incendii
Achizitie Tractor tuns iarba MT
50971 C
Achizitie Pompa retea
alimentare cu apa
PT detalii executie, verificarea
tehnica a proiectarii
prt.obiectivul Modernizare
drumuri comunale si satesti din
satele Urecheni si Ingaresti,
com. Urecheni, jud. Neamt
Lucrari prt.obiectivul
Modernizare drumuri comunale
si satesti din satele Urecheni si
Ingaresti, com. Urecheni, jud.
Neamt
Organizare santier
prt.obiectivul Modernizare
drumuri comunale si satesti din
satele Urecheni si Ingaresti,
com. Urecheni, jud. Neamt
Cheltuieli diverse si
neprevazute prt.obiectivul
Modernizare drumuri comunale
si satesti din satele Urecheni si
Ingaresti, com. Urecheni, jud.
Neamt
Constructii si instalatii ptr.
Obiectivul Modernizarea
sistemului de iluminat public in
comuna Urecheni, jud. Neamt
PT. Detalii executie si

L

45214100-1

281489

C.D.

04.10.2017

31.12.2017

L

45214100-1

35.000

C.D

28.02.2017

31.12.2017

L

45214100-1

50.000

C.D

01.01.2017

31.12.2017

P

220.000

P.S

04.10.2017

31.12.2017

P

114.000

C.D

31.01.2017

31.12.2017

P

19.000

C.D

31.01.2017

31.12.2017

P

35.000

C.D

26.04.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

S

71322000-1

138.136

C.D.

01.02.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

L

45214100-1

6.264.637

L.D.

01.03.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

S

79311000-7

125.293

C.D

01.04.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

S

71322000-1

131.295

C.D.

01.05.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

45214100-1
L
S

71322000-17

420.128

C.D

01.05.2017

31.12.2017

12.394

C.D

01.05.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

55
56

verificarea tehnica a proiectului
ptr. Obiectivul Modernizarea
sistemului de iluminat public in
comuna Urecheni, jud. Neamt
PT detalii executie, expertiza
tehnica ptr. obiectivul Poduri
din beton armat peste piriul
Raiosu , com. Urecheni, jud.
Neamt
Lucrari ptr. obiectivul Poduri
din beton armat peste piriul
Raiosu , com. Urecheni, jud.
Neamt
Organizare santier, cheltuieli
diverse si neprevazute ptr.
obiectivul Poduri din beton
armat peste piriul Raiosu ,
com. Urecheni, jud. Neamt
Servicii internet
Servicii salubritate

57

Achizitie motorina Euro 5

P

58

Achizitie benzina

P

52

53

54

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Servicii perfectionare a
personalului angajat
Achiziție servicii de
deszăpezire
Reparatii și intretinere iluminat
public 2017
Reparatii Sediului Primariei
com.Urecheni
Documentatii cadastrale privin
proiectul OCPI, si evaluare
Lucrari reparatii Biserica
Urecheni
Servicii de electricitate
Mentenanta POS Impozite și
Taxe
Servicii de telefonie
Servicii de verificare, incarcare
stingatoare
Sursa centrala sediu primarie
Servicii masuratori

Tanaselea Coca

S

71322000-7

34.125

C.D

01.05.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

L

45214100-1

1.454.976

C.O.

01.05.2017

31.12.2017
Tanaselea Coca

S

71322000-7

59.8488

C.D

01.05.2017

31.12.2017

S
S

50323000-5
90500000-2
09134200-9 Motorina
09132100-4 –
Benzina fara plumb

4000
50.000

C.D
C.D.

01.01.2017
01.01.2017

31.12.2017
31.12.2017

35.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

10.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

79633000-0

25.000

C.D.

01.06.2017

31.12.2017

S

90620000-9

30.000

C.D.

15.10.2017

31.12.2017

S

79411000-8

20.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

L

45310000-3

20.000

C.D.

01.06.2017

15.12.2017

S

71354300-7

100.000

C.D.

15.05.2017

30.12.2017

L

45310000-3

60.000

C.D.

15.06.2017

30.12.2017

S

09310000-5

40.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

66110000-4

1000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

S

64220000-4

11.000

C.D

01.01.2017

31.12.2017

S

24912104-0

1.000

C.D

01.03.2017

31.12.2017

P
S

71600000-4

3.000
1.200

C.D
C.D.

01.05.2017
31.01.2017

31.12.2017
31.12.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

71
72
73
74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93

94

electromagnetice
Reparatii, gard, alei si parcare
dispensar uman
Combustibil solid
Asigurari obligatorii pentru
masinile primariei
ITP prind autoturismele
primariei

L

45453100-8

100.000

C.D.

31.04.2017

31.12.2017

F

03413000-8

8.000

C.D.

31.01.2017

31.12.2017

S

66516100-1

10.000

C.D.

31.01.2017

31.12.2017

S

71631200-2

4.000

C.D.

31.01.2017

31.12.2017

Achizitionare Rovigneta

S

22453000-0

5.000

C.D.

31.01.2017

Tipizate
Achizitionarea de tichete
gradinita
Restaurare Monumentul
Eroilor URECHENI
Achizitionare drujba
Achizitie cherestea rasinoase
Achizitie scara
Achizitie materiale intretinere
retea apa
Achizitie echipament Politie
Locala
Achizitie materiale curatenie
Achizitie sare
Achizitie materiale SVSU
Serviciu PSI
Achizitie fier beton de diferite
dimensiuni
Achizitie teava dimensiuni
diferite
Achizitie materiale de
intretinere sediu
Pavele
Servicii intretinere drumuri
comunale si satesti, balastare
Achizitie obiecte de inventar
Consultanta depunere
proiect si expertiza tehnica ptr.
Innvestitia Modernizare si
dotare camin cultural in satul
Urecheni, comuna Urecheni,
jud. Neamt.
Achizitie 2 cositori cu fir si disc

F

22900000-9

1.000

C.D.

F

79824000-1

13.000

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

31.12.2017

Tanaselea Coca

31.01.2017

31.12.2017

C.D.

31.01.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

2.000

C.D.

12.05.2017

20.10.2017

F
F
F

3.000
3.000
1.000

C.D.
C.D.
C.D.

24.05.2017
20.05.2017
01.05.2017

31.12.2017
31.12.2017
31.012.2017

F

10.000

C.D.

03.01.2017

31.12.2017

F

5.000

C.D.

31.01.2017

31.12.2017

F
F
F
S

5.000
500
1.000
3.000

C.D.
C.D.
C.D.
C.D.

01.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
01.01.2017

31.12.2017
31.012.2017
31.12.2017
31.12.2017

F

5.000

C.D.

01.01.2017

31.012.2017

F

10.000

C.D.

01.01.2017

31.12.2017

F

10.000

C.D.

30.05.2017

31.12.2017

F

10.000

C.D.

30.05.2017

31.12.2017

S

50.00

C.D.

30.01.2017

31.12.2017

F

10.000

C.D.

30.01.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

C.D

15.05.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

C.D

30.06.2017

31.12.2017

Tanaselea Coca

S

F

32.000

6.000

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

95
96
97

Achizitie drujba cu prelungitor
pentru tualetarea arborilor
Achizitie aparat de sudura
Modernizare si dotare Camin
Cultural in satul Urecheni,
comuna Urecheni, judetul
Neamt

F

4.000

C.D

30.06.2017

31.12.2017

F

8.500

C.D

30.06.2017

31.12.2017

44200

CD

25.08.2017

31.12.2017

S

Avizat,
Compartiment Financiar – Contabil
Vartolomei Maria

79411000-8
71319000-7

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
Tanaselea Coca

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
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PRIMARIA URECHENI
JUDETUL NEAMT
COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

INVENTARIEREA MATERIEI IMPOZABILE
PENTRU ANUL 2018

Inventarierea materiei impozabile aflate in proprietatea contribuabililor persoane fizice.
A. IMPOZITUL PE CLADIRI
Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire. Pentru cladirile situate pe raza
administrativa a comunei Urecheni, impozitul se datorează către bugetul local al comunei.
În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare aprobata prin hotararea Consiliului Local la
valoarea impozabilă a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi,
cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, stabilita de asemenea prin hotararea Consilului Local in limitele stabilite de Legea
227/2016 privind Codul Fiscal.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea. Potrivit Codului Fiscal,comuna
Urcheni ese o localitatate de rangul 4.

2
Pe raza comunei Urecheni, exista un numar de 1664 constructii apartinand persoanelor fizice, cu o suprafata totala construita de 169526
mp pentru care la nivelul anului 2017 a fost stabilit un impozit in suma totala de 60897 lei.
Potrivit Codului Fiscal, calculul impozitului se diferentiaza prin tipul cladirii si anume cladire principala, cladire anexa, cladire situata la subsol
sau mansarda, cladiri rezidentiale, si cladiri nerezidentiale. La nivelul comunei Urecheni s-au identificat urmatoarele valori, dupa cum urmeaza :
Denumire

Statistica cladirilor pe categorii
Constructii principale
Anexe ale constructiilor principale
Mansarde ale costructiilor principale sau anexelor, pentru care impozitul reprezinta 75% din suma care
s-ar aplica constructiei principale
Locuinte si spatii cu alta destinatie situate la subsol pentru care impozitul reprezinta 50% din suma care
s-ar aplica constructiei principale
Cladiri cu alte destinatii

Nr.
cazuri

Suprafata
totala
(mp)

Impozit total
(lei)
prognozat

1664
1429
131

169526
77145
14953

60897
7708
16532

3

122

325

88

4452

1807

TOTAL
3184
266198
87269
Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Urecheni nr. 57 din 28.10.2015 a fost stabilita zonarea comunei Urecheni in vederea impozitarii. In
acest sens impozitul este influentat de catre zona de la A-D din cadrul localitatii unde este situata constructia. Acesta repartizare este reflectata la
nivelul localitatii in tabelele urmatoare :
ZONA A
-Intrare in comuna Urecheni dinspre Pastraveni spre Tg. Neamt, pina la Apetri Costel
-Fosta baza de receptie-sosea Timisesti pina la familia Bostan Constantin
-Str. Principala din Deal-han pina la Rusu Victoria
-Str. Fundatura de la Crismaru Corina pina la Lupu Ion
- Str. Fundatura de la Marcu Petru pina la Chelariu Ioan
-Str. Biserica Veche de la Hinganescu Stefan pina la Pascu Toader
-Aleea Fermei –terenul situat intre Cimpoesu Danica-Calugaru Leon

3

Statistica cladirilor intravilane dupa material si dotare pe zone ZONA A

Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat cu inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu pereti caramida,piatra,fara c. beton cu inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele cu inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti caramida,piatra,beton,si altel cu inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona A
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti caramida,piatra,beton,si altel fara inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona A
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa si canal
zona A
Cladiri cu alte destinatii cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu alte destinatii cu pereti sau cadre din beton armat fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
Cladiri cu alte destinatii cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona
A
Cladiri cu alte destinatii cu pereti din lemn,valatuci,si altele cu inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona A
ZONA B
-Str. Morii de la Grosu Constantin pina la Otea Adrian
-Str. Bisericii de la Loboda Gheorghe pina la Rusu Vasile
-Aleea Lalelelor Otea Florin pina la Olteanu Maria (Marisca)
-Str. Teilor de la Tanaselea Evdochia pina la Tanaselea Vasile(Nanac)
-Str. Prunului de la Spatariu Gheorghe pina la Marcu Claudiu
-Str.Bujorului de la Zama Vasile pina la Ciocoiu Petrea
-Str. Drumul Targului de la Olteanu Vergina pina la Istratuca Elena

Nr.
Suprafata
cazuri
totala
(MP)
2
273
49
6255
1
263
263
43602
7
388
627
50445
10
547

Impozit total
(lei)
prognozat
294
3832
259
27178
508
8698
178

109

12476

2320

751

35161

2738

34
3
6

1308
173
389

243
103
235

1

50

330

4
-Aleea Gradinitei (Fundatura) Maftei Stefan, Chelaru Gheorghe, Miron Geanina
-Str. Malinului de la Olteanu Mihai pina la Buraga Viorel
-Str. Pietruita-Pirlea Elisabeta- Str. Piriului
-Str. Salcamilor de la Tanase Ion pina la Andrei Nistor
-Str. Rampei- Grigoras Constantin
-Str. Valeni de la Tanaselea I.Ionel(vornicu) pina la Spatariu Lazar
-Str. Castelul de Apa de la Macrie Ionut pina la Siberescu Gheorghe
-Str. Topolitei(Urecheni) de la Visan Marcel pina la Curteanu Virgil
-Str. Moldovei de la S.C Balcost pina la Andrei Teodora
-Aleea Fundatiei de la Manole Gheorghe pina la Bordeanu Natalia(Dirliche)
-Aleea Viei Amariei Viorel si Otea Frasina
-Str.Ciresului de la Maftei Fanel pina la Damian Petrica
-Str. Marului de la Casa de Adunare pina la Pascu Vasile
-Str. Poienitei de la Vornicu Tudor pina la Crismaru Ovidiu
-Str. Gradinitei de la Andrei Livita pina la Stolniceanu Ionel
-Str. Grasilor de la Baban Mariana pina la Mocanu Toader
-Str. Topolitei (Ingaresti) de la Jitaru Vasile pina la Iacob Gheorghe
-Str. Nucului de la Olteanu Vasile pina la Calugaru Leon
-Aleea Lamaitei de la Ciocoiu Gheorghe pina la Istrate Gheorghe
-Aleea Bisericii Ingaresti
-Strada Primaverii de la Bouariu Petru pina la Manole Vasile
-Str. Cimpului de la Ilie Gheorghe pina la Tanaselea Neculai.
-AleeaTufisului de la Pirlea Gheorghe pina la Pirlea Vasile
-Strada Julfeni de la Luca Constantin pina la Anisia Domnica (pina riul Topolita)
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Statistica cladirilor intravilane dupa material si dotare pe zone ZONA B

Cladiri cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona B
Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona B
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti caramida,piatra,beton,si altel fara inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona B
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona B
ZONA C
-Str. Catuna de la Damaschin Cristinel pina la Tanaselea Silvica
-Str. Releului de la Rotariu Liviu pina la Tanaselea Safta
-Str. Ogoarelor de la Paval Ion pina la Asofroniei Petru
-Str. Piriului de la rosca Neculai pina la Calugaru Maria
-Str. Julfeni de la Luca Constantin pina la Ungureanu Victor
-Str. Gradinitei de la Andrei Livita pina la Stolniceanu Ionel
-Str. Salciei de la Spatariu Mihai pina la Rusu Toader
-Str. Primaverii de la Boariu Petru pina la Manole Vasile
-Str. Bisericii de la Smau Ion pina la Archir Ion
Statistica cladirilor intravilane dupa material si dotare pe zone ZONA C

Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona C
Cladiri cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona C
Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele cu inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona C
Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona C
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti caramida,piatra,beton,si altel cu inst. de

Nr
Suprafata Impozit total
cazuri
Totala
(lei)
(MP)
prognozat
112
17784
17598
291
22328
3443
119
13023
2498

127

7139

824

Nr
Suprafata Impozit total
cazuri
Totala
(lei)
(MP)
prognozat
70
9112
4622
81
11420.2
5913
1
78
21
265
20218.94
2849
3
266
40
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apa,canal.,electr.,incal. zona C
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti caramida,piatra,beton,si altel fara inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona C
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele cu inst. de apa,canal.,electr.,incal.
zona C
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal.
zona C
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal.,
amplasata intr-un bloc cu mai mult de 3 nivele si 8 apartamente, zona C
Cladiri cu alte destinatii cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona C
Cladiri cu alte destinatii cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona C
ZONA D
-Str. Pogoane de la Bordeanu Vasile pina la Harpa Valentin
-Str. Aleea Sperantei de la Cimpanu Catinca pina la Vrajitoru Neculai
-Str. Plopului de la Toma Petrica pina la Olteanu Vasile
-Str. Rachitele de la Tudose Maria pina la Calugaru Ioan
-Str. Macesului de la Trandafir Crenguta pina la Costache Ion
-Str. Izvorului de la Buraga Tudor pina la Bordeanu Marin
-Aleea Crinului Alexandroaia Lidia-Andrei Victor
-Str. Schitului de la Troita –Schitul SF.Ioan
-Str. Ogoarelor de la Apreotesei Filip pina la Baban Petru
-Str. Stejarului de la Tanasa Nicolae pina la Tanaselea Gheorghe
-Aleea Girlei de la Manolache Ion pina la Pirlea Valerian
-Str. Cantonului de la Diaconu Gheorghe pina la Tanaselea Georgeta
-Str. Plugari Nechita Gheorghe
-Str. Julfeni de la Apreutesei Gheorghe pina la Ungureanu Victor.

27

1992

314

88

3977

330

146

7393.5

432

1

17

1

3
14

243
410

139
74
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Statistica cladirilor intravilane dupa material si dotare pe zone ZONA D

Cladiri cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona D
Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona D
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti caramida,piatra,beton,si altel fara inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona D
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele cu inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona D
Constr. anexe sit.in afara corp.prinicp. cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de
apa,canal.,electr.,incal. zona D
Cladiri cu alte destinatii cu pereti caramida,piatra,fara c. beton fara inst. de apa,canal.,electr.,incal.
zona D
Cladiri cu alte destinatii cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal.
zona D
Statistica cladirilor extravilane dupa material si dotare pe zone

Cladiri cu pereti din lemn,valatuci,si altele fara inst. de apa,canal.,electr.,incal. zona 2

Nr
cazuri
8
88
6

Suprafata
Totala
(MP)
988
6571
282

Impozit total
(lei)
prognozat
491
839
57

36

1683

118

29

1451

84

1

28

16

6

228

43

Nr
cazuri

Suprafata
Totala
(MP)

1

Impozit
total
(lei)
prognozat
60
13

Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra
valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinţă.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri
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se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii impozabile determinate conform art. 3.
La nivelul comunei URECHENI, figureaza in evidentele fiscale un numar de 20 cladiri nerezidentiale, unele fiind impozitate in urma raportului de
reevaluare, restul fiind impozitate dupa declaratia depusa de proprietar.
Impozit cladiri persoane juridice
In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri rezidentiale se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.1% asupra valorii de inventar a cladirii.
Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform
prevederilor legale in vigoare.
In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladirri nerezidentiale se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.2%, asupra valorii de inventar a cladirii.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice, utilizate pentru activitati in domeniul agricol, impozitul se
calculeaza prin aplicarea cotei de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul
local la 5% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat
prima reevaluare.
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La nivelul comunei Urecheni sunt avem urmatoarea evidenta :

DENUMIRE

Nr.

Valoare de

Impozit

cazuri

inventar

Total
prognozat

STATISTICA CLADIRILOR APARTININD PERS.JURIDICE DUPA COTA
DE IMPOZITARE
Cladiri apartinind P.J. avind cota de impozitare 0.2%

22

3557156

6942

Cladiri apartinind P.J. avind cota de impozitare 5%

6

4106006

1117

Cladiri apartinind P.J. avind cota de impunere 0%

1

4083670

0

Cladiri apartinind P.J. avind cota de impunere 100%

27

3579492

8059

Institutie publica

4

4083670

204184

TOTAL

60

19409994

220302

STATISTICA CLADIRILOR APARTININD PERS.JURIDICE DUPA COTA
DE IMPUNERE

SCUTIRI DE PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE
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B. IMPOZITUL PE TEREN
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de
folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
Statistica terenurilor pe categorii

Teren inregistrat la categoria curti constructii
Teren arabil situat in intravilanul localitatii
Teren arabil situat in extravilanul localitatii
TOTAL
Statistica terenurilor curti constructii
Teren Curti Constructii zona A
Teren Curti Constructii zona B
Teren Curti Constructii zona C
Teren Curti Constructii zona D
Teren Curti Constructii zona Extravilan

Nr.
cazuri

mp

Impozit
prognoza
t

1563
2562
1956

963133
8056410
13951418

71947
64568
67159
203674

853
348
270
91
1

520993
222280
166283
53011
566

45805
16024
8338
1778
2

Statistica terenurilor agricole
Teren agricol situat in intravilanul loc., zona A
Teren agricol situat in intravilanul loc., zona B
Teren agricol situat in intravilanul loc., zona C
Teren agricol situat in intravilanul loc., zona D

1346
546
451
219

4356644
1542098
1455819
700706

42316
12034
7764
2454

Statistica terenurilor pe zone de intravilan
Teren intravilan Teren arabil zona A
Teren intravilan Teren arabil zona B
Teren intravilan Teren arabil zona C

912
360
293

4045461
1430024
1328814

39925
11387
7228

11
Teren intravilan Teren arabil zona D
Teren intravilan DRUMURI SI POTECI TURISTICE zona A
Teren intravilan DRUMURI DE EXPLOATARE zona B
Teren intravilan Drumuri C
Teren intravilan Faneata zona A
Teren intravilan Faneata zona B
Teren intravilan Faneata zona C
Teren intravilan Faneata zona D
Teren intravilan Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole zona A
Teren intravilan LIVEZI INTENSIVE SI SUPERINTENSIVE zona A
Teren intravilan Livada pe rod zona B
Teren intravilan Livada pe rod zona C
Teren intravilan Livada pe rod zona D
Teren intravilan Teren neproductiv zona A
Teren intravilan Pasune zona A
Teren intravilan Pasune zona B
Teren intravilan Pasune zona C
Teren intravilan Pasune zona D
Teren intravilan TUFARISURI SI MARACINISURI zona A
Teren intravilan VII HIBRIDE zona A
Teren intravilan VII HIBRIDE zona B
Teren intravilan VII HIBRIDE zona C
Teren intravilan VII HIBRIDE zona D

137
7
2
1
77
31
26
24
1
245
98
84
38
1
47
18
20
14
2
54
36
27
6

610750
2024
325
276
61313
21006
29114
36385
2500
168357
50778
51666
25147
190
56571
27493
38526
26127
192
20036
11952
8566
2297

2125
7
0
0
368
110
96
112
4
1643
370
276
116
0
265
90
130
85
2
102
77
34
6

Statistica terenurilor pe zone de extravilan
Teren extravilan agricol zona 1
Teren extravilan agricol zona 2
Teren extravilan agricol zona 3
Teren extravilan agricol zona 4
Teren extravilan Teren arabil zona 1
Teren extravilan Teren arabil zona 2
Teren extravilan Teren arabil zona 3

37
82
1723
114
35
76
1471

258695
440492
12770245
658626
155059
430890
12256075

855
2290
61481
2533
844
2262
60005

12
Teren extravilan Teren arabil zona 4

92

515556

2384

Teren extravilan Faneata zona 1
Teren extravilan Faneata zona 2
Teren extravilan Faneata zona 3
Teren extravilan Faneata zona 4

1
1
99
5

636
3600
160632
6823

2
11
449
18

Teren extravilan Livada pe rod zona 3
Teren extravilan Livada pe rod zona 4

1
1

1516
2900

8
15

Teren extravilan TEREN NEPRODUCTIV zona 3

2

1416

0

1
5
146
16

3000
6002
361599
43347

9
17
1009
116

Teren extravilan TUFARISURI SI MARACINISURI zona 3

1

525

1

Teren extravilan VII HIBRIDE zona 3

2

1842

10

Teren extravilan Pasune zona 1
Teren extravilan Pasune zona 2
Teren extravilan PASUNI CU TUFARISURI SI MARACINIS zona 3
Teren extravilan PASUNI CU TUFARISURI SI MARACINIS zona 4
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C.IMPOZITUL PE MIJLOACE DE

TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz.

PERSOANE FIZICE

.
Statistica mijl. de transport pe categorii
AUTOTURISME CU CAP. <= 1600 CMC
AUTOTURISME CU CAP. >= 1601 SI <= 2000 CMC
AUTOTURISME CU CAP. >= 2001 SI <= 2600 CMC
AUTOBUZE, AUTOCARE, MICROBUZE
ALTE AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA
DE PÂNA LA 12 TONE INCLUSIV
MOTOCICLETE, MOTORETE, SCUTERE
MOTOCICLETE, TRICICLURI, CVADRICICLURI CAP.CILINDRICA
DE PÂNA LA 1.600 CM3, INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE PANA LA 1 TONE INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE INTRE 1-3 TONE INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE INTRE 3-5 TONE INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE PESTE 5 TONE
Statistica mijl. de transport cu masa mai mare de 12 tone folosite la
transport intern
VEHICULE CU 2 AXE MASA DE CEL PUTIN 12 T, DAR MAI MICA

Nr.
cazuri

cilindree

Imp.
prognozat

278
198
16
8
54

396608
370335
37269
19538
131085

16048
34668
13896
2424
20340

3
99

3
2609

24
840

30
7

7
0

270
238

1
2

0
0

52
128

Cilindree

Imp
prognozat
266

Nr
cazuri
2

4249

14
DE 13 T CU ALTA SUSPENSIE
VEHICULE CU 2 AXE MASA DE CEL PUTIN 18 T CU SUSP.
PNEUMATICA
TOTAL

1

70

517

699

961773

89711

Nr.
cazuri

cilindree

Imp.
prognozat

AUTOTURISME CU CAP. <= 1600 CMC
AUTOTURISME CU CAP. >= 1601 SI <= 2000 CMC
AUTOTURISME CU CAP. >= 2001 SI <= 2600 CMC
AUTOBUZE, AUTOCARE, MICROBUZE
ALTE AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA MAXIMA
AUTORIZATA DE PÂNA LA 12 TONE INCLUSIV
MOTOCICLETE, MOTORETE, SCUTERE
MOTOCICLETE, TRICICLURI, CVADRICICLURI
CAP.CILINDRICA DE PÂNA LA 1.600 CM3, INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE PANA LA 3-5 TONE
INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE INTRE PESTE 5 TONE
INCLUSIV

3
7
6
1

1461
13490
13430
2229

64
1080
4968
0

2

2

16

1

0

52

4

0

256

REMORCI, SEMIREM., RULOTE INTRE 3-5 TONE
INCLUSIV
REMORCI, SEMIREM., RULOTE PESTE 5 TONE
Statistica mijl. de transport cu masa mai mare de 12 tone
folosite la transport intern
VEHICULE CU 2 AXE MASA DE CEL PUTIN 12 T, DAR MAI

1

0

52

2

0

128

2

4249

266

PERSOANE JURIDICE

Statistica mijl. de transport pe categorii

15
MICA DE 13 T CU ALTA SUSPENSIE
VEHICULE CU 2 AXE MASA DE CEL PUTIN 18 T CU SUSP.
PNEUMATICA
TOTAL

Intocmit,
Consilier superior
Tanaselea Coca

1

0

30 34861

517
7133

Comisia,

Spatariu Gheorghe – viceprimar- presedinte comisie
Tanaselea Coca – consilier superior Comp Financiar-Contabil- secretar comisie
Zama Ionut Ghiocel - consilier superior Comp Financiar-Contabil– membru
Tanaselea Dorel- referent superior Comp Financiar-Contabil – membru
Cimpoesu Elena-referent superior Comp Agricol – membru
Isachi Ionel-consilier debutant Comp Agricol – membru
Apostol Irina-Evelina-consilier asistent Comp Urbanism – membru

Primaria comunei Urecheni
Nr 5677/03.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea
obiectivului de investitie”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții”

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Necesitate:
Prin implementarea acestui proiect, asupra infrastructurii comunale aferente comunei se vor
putea efecuta lucrările de întreţinere a acesteia pe întreaga perioadă a anului. Odată cu venirea ploilor mai
ales vara si toamna se pune problema intretinerii santurilor de scurgere in vederea impiedicării apelor să
pătrundă pe partea carosabilă, trotuare și in curți.
Comuna are în administrarea locală peste 50 de km de drumuri comunale și de exploatare
agricolă care, datorită lipsei utilajelor adecvate, de cele mai multe ori rămân blocate, îngreunând astfel
accesul autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri), transportul angajaţilor din și în comună către
locurile de muncă din afara localităţii precum şi transportul elevilor către unităţile de învăţământ.
Prin achiziţionarea utilajului multifuncțional de dezăpezire şi întreţinere a drumurilor și mediului se
vor realiza urmatoarele obiective:
•

Asigurarea accesului elevilor către unităţile de învăţământ;

•

Asigurarea accesului maşinilor de salvare, pompieri, poliţie în cazuri deosebite;

•

Asigurarea accesului autovehiculelor care efectuează transportul angajaţilor și mărfurilor în și din
comună către locurile de destinație;

•

Prevenirea înzăpezirii drumurilor;

•

Prevenirea producerii de polei pe suprafaţa drumurilor comunale prin împrăştierea de materiale
care impiedică producerea acestuia;

•

Întreţinerea şi exploatarea drumurilor comunale conform reglementărilor în vigoare;

Pentru realizarea acestor acţiuni la ora actuală este necesar să se apeleze la închirieri de echipamente,
care nu sunt întotdeauna disponibile şi de cea mai bună calitate, iar costurile utilizări acestora sunt mai
mari faţă de cât îşi poate permite bugetul comunei. Din aceast motiv în perioada de iarnă drumurile
comunale, rămân deseori înzăpezite, circulatia fiind practic întreruptă realizându-se practic o ruptură a
comunei de civilizaţie și o încetinire considerabilă a activității economice.
Achiziţionarea acestui utilaj specializat va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere
economic cât şi din punct de vedere social. Cu ajutorul acestui utilaj comuna își va putea continua
activitatea economică fără probleme întrucât drumurile vor putea fi dezăpezite și întreținute
corespunzător în timp util. Astfel drumurile comunei vor fi mereu accesibile și circulabile pentru ca
persoanele care locuiesc aici dar și pentru firmele care își desfășoară activitatea în cadrul comunei să nu
întâmpine dificultăți legate de accesul la intrarea sau ieșirea din comună.
Cu alte cuvinte, oamenii pot merge la locurile de muncă, copiii la grădiniță/școală iar firmele care
asigura aprovizionarea comunei cu diverse produse își va putea desfășura activitatea fără probleme.
În acest fel comunitatea nu va mai cheltui sume exorbitante prin închirierea utilajelor de dezapezire şi
întreţinere a drumurilor din comună. În plus, în caz de necesitate se poate acţiona imediat cu utilaje
proprii fără a mai aştepta sosirea utilajelor închiriate care în vârful de sarcină (la ninsori abundente) nu
sunt disponibile sau sunt disponibile la prețuri exorbitante. În acest fel se va evita blocarea drumurilor şi
circulaţia autovehiculelor nu va mai fi întreruptă, oferindu-se astfel cale liberă şi autovehiculelor care
sunt solicitate în caz de urgenţă (salvare, pompieri).
Prin achiziţionarea unor produse pentru întreţinerea spaţiului verde se vor putea realiza și
următoarele servicii de intreținere a amenajarilor de mediu cum ar fi parcuri, spatii verzi, rigole, scuare:
> Întreţinerea gazonului aferent parcului aflat în comuna, în imediata vecinătate a principalelor instituţii
publice;
> Întreţinerea şi curăţarea arborilor şi arbuştilor care alcătuiesc parcul din comună;
> Întreţinerea gazonului terenului de fotbal aferent bazei sportive din comună;
Oportunitate:
Proiectul este în concordantă cu strategia de dezvoltare locală care vizează, printre altele,
îmbunătățirea securităţii şi a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si echipamente
necesare.

Descrierea funcţională şi tehnologică
In vederea determinării caracteristicilor tehnice ale utilajului care se va achiziționa s-au realizat o serie de
sedințe tehnice în care s-au analizat funcțiunile utilajului care, conform specialistilor ar trebui sa poată
realiza următoarele activități:
•

Lucrari de deszapezire a drumurilor;

•

Imprastiere de materiale antiderapante și de întreținere a drumurilor;

•

Transportul materialelor antiderapante si a materialelor de intretinere la locurile de
depozitare;

•

Transportul deseurilor vegetale rezultate din operatiunile de intretinere a spatiilor verzi si
copacilor;

•

Tractarea anumitor utilaje sau a vehiculelor inzapezite, inoroiate sau blocate pe carosabil.

In vederea realizarii de obiectivelor si pentru o autonomie bună utilajul trebuie sa dispuna de o
configuratie adecvată indeplinind minim urmatoarele caracteristici:
Utilajul trebuie sa fie format dintr-un autocamion cu benă basculabilă cu tracțiune integrală
față + spate, dispozitiv de împrăștiere materiale antiderapante, lamă pentru zăpadă.
•

Motor: min. 300 CP;

•

Capacitate benă: min. 10 mc;

•

Instalație de remorcare;

•

Benă metalică cu obloane rabatabile;

•

Basculare pe trei parți: două laterale + spate;

•

Proiectoare față și spate;

•

Dispozitiv de împrăștiere material antiderapant acționat hidraulic cu transportator elicoidal
pentru amestec solid si dotare suplimentara cu instalatie si rezervor pentru difuzare lichide de
intretinere (ex.clorura de calciu) de min. 1000 litri;

•

Lamă de zăpadă detașabilă actionată hidraulic cu telecomandă de lungime de min. 3,5 m, cu
bandă de cauciuc de grosime min. 4 cm si cutit de otel;

•

Rulaj maxim 350.000 km;

•

An fabricatie dupa 2000;

•

Sistem lanturi andiderapante.

•

Utilajul trebuie să aibă revizia făcută recent (toate filtrele să fie noi și lichidele tehnice
schimbate recent – maxim 500 km parcurși de la ultima revizie);

•

Cabina sa ofere confort și protectie operatorului: sa contina sistem de incalzire, ventilare si
sistem de dezaburire geamuri;

•

Volan normal pe stanga conf. normelor UE;

•

Garantie utilaj min. 6 luni/10.000 km.

Principalele obiective generale urmarite prin realizarea investitiei sunt:
•

Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in comuna Urecheni, asigurand cresterea nivelului de trai al
populatiei si a gradului de confort al acesteia;

•

cresterea nivelului socio-economic al comunei, stimuland mentinerea populatiei in mediul rural, in special a
tinerilor;

•

crearea unor conditii adecvate pentru functionarea normala a economiei pe raza comunei Urecheni;

•

stimularea infiintarii de noi activitati economice agricole si non-agricole;

•

Numarul de locuitori al comunei Urecheni la ultimul recensamant era de 3343 (recensamant 2011).

Activitati necesare:
•

Consiliul Local Urecheni trebuie sa isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare
a investitiei la data la care aceasta va fi data in exploatare.

•

Consiliul Local Urecheni trebuie sa isi ia angajamentul sa prevada achizitia in Bugetul Local pentru
perioada de realizare a investitiei. Comuna Urecheni isi ia angajamentul sa suporte toate cheltuielile de
intretinere aferente utilajului.

Principalele obiective specifice
•

Asigurarea accesului elevilor către unităţile de învăţământ;

•

Asigurarea accesului maşinilor de salvare, pompieri, poliţie în cazuri deosebite;

•

Asigurarea accesului autovehiculelor care efectuează transportul angajaţilor și mărfurilor în și din
comună către locurile de destinație;

•

Prevenirea înzăpezirii drumurilor;

•

Prevenirea producerii de polei pe suprafaţa drumurilor comunale prin împrăştierea de materiale
care impiedică producerea acestuia;

•

Întreţinerea şi exploatarea drumurilor comunale conform reglementărilor în vigoare;

Avand in vedere cele susmentionate va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie”Achiziție utilaj
multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții” pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie
”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții” 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 finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată, prevederile HG 762/2008 privind gestionarea situatiilor de
urgenta, Legea nr 15/2005 care aproba OUG 21/2004 privind comitetele locale si centrele
operative cu activitate permanenta/temporara pentru situatii de urgent, Legea nr 481/2004
actualizata, precum si a Legii Nr 227/2015 .
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici privind realizarea obiectivului de investitie ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru
deszăpezire și intervenții”

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,
Nr 5679/03.10.2017

Proiect

HOTĂRÂREA Nr
Din 04.10.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie
”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții”

Consiliul local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit in şedinţa de indata la data de
03.10.2017;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr. 5677/03.10.2017, prin
care propune realizarea investitiei ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și
intervenții” din fonduri proprii - bugetul local;
Avand in vedere:
- prevederile art.14 si art.36 alin.(2) lit.e) si al art.7 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile HG 762/2008 privind gestionarea situatiilor de urgenta;
- LEGEA 15/2005 care aproba OUG 21/2004 privind comitetele locale si centrele operative cu
activitate permanenta/temporara pentru situatii de urgenta;
- LEGEA 481/2004 actualizata;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTARAȘTE:
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru implementarea proiectului de investitie
”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții” din bugetul local care este in
valoare de maxim 40.000 Euro fara TVA.
Indicatori tehnici
•

Motor: min. 300 CP;

•

Capacitate benă: min. 10 mc;

•

Instalație de remorcare;

•

Benă metalică cu obloane rabatabile;

•

Basculare pe trei parți: două laterale + spate;

•

Proiectoare față și spate;

•

Dispozitiv de împrăștiere material antiderapant acționat hidraulic cu transportator elicoidal
pentru amestec solid si dotare suplimentara cu instalatie si rezervor pentru difuzare lichide de
intretinere (ex.clorura de calciu) de min. 1000 litri;

•

Lamă de zăpadă detașabilă actionată hidraulic cu telecomandă de lungime de min. 3,5 m, cu
bandă de cauciuc de grosime min. 4 cm si cutit de otel;

•

Rulaj maxim 350.000 km;

•

An fabricatie dupa 2000;

•

Utilajul trebuie să aibă revizia făcută recent (toate filtrele să fie noi și lichidele tehnice
schimbate recent – maxim 500 km parcurși de la ultima revizie);

•

Cabina sa ofere confort și protectie operatorului: sa contina sistem de incalzire, ventilare si
sistem de dezaburire geamuri;

•

Volan normal pe stanga conf. normelor UE;

•

Garantie utilaj min. 6 luni/10.000 km;

•

Livrare in maxim 30 de zile.

Indicatori economici
Valoare de investitie maxima: conform studiului de piata : 40.000 euro fara TVA.
Durata de realizare a investitiei este de 60 zile inclusiv realizarea procedurii de achizitie.
Art. 2 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt considera oportuna si absolut necesara
realizarea investitiei in conformitate cu dispozitile legale privind situatiile de urgenta si cu misiunea
entitatii publice Comuna Urecheni si se angajează să prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare
a investiţiei, sumele necesare achizitiei;
Art. 3 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt, se angajează să suporte din bugetul
local sumele necesare pentru întreţinerea, mentenanta, gestionarea şi/sau repararea bunurilor in vederea
mentinerii acestora in stare de functionare pentru o exploatare corespunzatoare;
Art. 4 Proiectul este negenerator de venituri, accesul la investitia realizata va fi gratuit, neingradit,
nediscriminatoriu cu respectarea tuturor reglementarilor legale. Numarul de locuitori ai satelor comunei
Urecheni ce vor fi deserviti de investitie este de 3343 locuitori;
Art. 5 Primarul Comunei Urecheni, judeţul Neamt, si Compartimentul finaciar-contabile vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 6 Prin grija secretarului Comunei Urecheni, judeţul Neamt, prezenta hotarare se va comunica
institutiei Prefectului – Judetul Neamt se va aduce la cunostinta publica, in conditiile legii.

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 53
Din 04.10.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie
”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții”

Consiliul local al comunei Urecheni, judeţul Neamt, întrunit in şedinţa de indata la data de
03.10.2017;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr. 5677/03.10.2017, prin
care propune realizarea investitiei ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și
intervenții” din fonduri proprii - bugetul local;
Avand in vedere:
- prevederile art.14 si art.36 alin.(2) lit.e) si al art.7 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile HG 762/2008 privind gestionarea situatiilor de urgenta;
- LEGEA 15/2005 care aproba OUG 21/2004 privind comitetele locale si centrele operative cu
activitate permanenta/temporara pentru situatii de urgenta;
- LEGEA 481/2004 actualizata;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
HOTARAȘTE:

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru implementarea proiectului de investitie
”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și intervenții” din bugetul local care este in
valoare de maxim 40.000 Euro fara TVA.
Indicatori tehnici
• Motor: min. 300 CP;
• Capacitate benă: min. 10 mc;
• Instalație de remorcare;
• Benă metalică cu obloane rabatabile;
•
•
•
•
•
•
•

Basculare pe trei parți: două laterale + spate;
Proiectoare față și spate;
Dispozitiv de împrăștiere material antiderapant acționat hidraulic cu transportator elicoidal
pentru amestec solid si dotare suplimentara cu instalatie si rezervor pentru difuzare lichide de
intretinere (ex.clorura de calciu) de min. 1000 litri;
Lamă de zăpadă detașabilă actionată hidraulic cu telecomandă de lungime de min. 3,5 m, cu
bandă de cauciuc de grosime min. 4 cm si cutit de otel;
Rulaj maxim 350.000 km;
An fabricatie dupa 2000;
Utilajul trebuie să aibă revizia făcută recent (toate filtrele să fie noi și lichidele tehnice
schimbate recent – maxim 500 km parcurși de la ultima revizie);

•
•
•
•

Cabina sa ofere confort și protectie operatorului: sa contina sistem de incalzire, ventilare si
sistem de dezaburire geamuri;
Volan normal pe stanga conf. normelor UE;
Garantie utilaj min. 6 luni/10.000 km;
Livrare in maxim 30 de zile.

Indicatori economici
Valoare de investitie maxima: conform studiului de piata : 40.000 euro fara TVA.
Durata de realizare a investitiei este de 60 zile inclusiv realizarea procedurii de achizitie.
Art. 2 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt considera oportuna si absolut necesara
realizarea investitiei in conformitate cu dispozitile legale privind situatiile de urgenta si cu misiunea
entitatii publice Comuna Urecheni si se angajează să prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare
a investiţiei, sumele necesare achizitiei;
Art. 3 Consiliul Local al Comunei Urecheni, judeţul Neamt, se angajează să suporte din bugetul
local sumele necesare pentru întreţinerea, mentenanta, gestionarea şi/sau repararea bunurilor in vederea
mentinerii acestora in stare de functionare pentru o exploatare corespunzatoare;
Art. 4 Proiectul este negenerator de venituri, accesul la investitia realizata va fi gratuit, neingradit,
nediscriminatoriu cu respectarea tuturor reglementarilor legale. Numarul de locuitori ai satelor comunei
Urecheni ce vor fi deserviti de investitie este de 3343 locuitori;
Art. 5 Primarul Comunei Urecheni, judeţul Neamt, si Compartimentul finaciar-contabile vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 6 Prin grija secretarului Comunei Urecheni, judeţul Neamt, prezenta hotarare se va comunica
institutiei Prefectului – Judetul Neamt se va aduce la cunostinta publica, in conditiile legii.

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.

COMUNA URECHENI
Nr 5665/03.10.2017

RAPORT

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

Avand in vedere ca initial conform Hotararii de Consiliu local nr.15 din 16.03.2017 s-a
prevazut suma de 135 mii lei pentru achizitia unei autobasculante si tinand cont de deservirea
necesara a lucrarilor specifice pentru perioada de iarna.
Intrucat nu s a reusit achizitionarea acesteia se propune modificarea Programului de achizitii
pentru anul 2017 pentru achizitionarea unui utilaj multifunctional pentru dezapezire si interventii
cu o valoare estimativa de 220 mii lei.
Tinand cont de faptul ca urgenta rectificarii este impusa de initierea procedurii de achizitie
propun modificarea bugetului astfel ;

La partea de CHELTUIELI rectificarea se face cu sumele influentate in cadrul aceluias capitol
84.02 Drumuri si poduri ,sectiunea dezvoltare –titlul 70 cu suma de 85 mii lei de la obiectivul
de investitii Modernizare drumuri comunale si satesti din satele Urecheni si Ingaresti pentru
obiectivul de investitii Achizitie utilaj multifunctional pentru dezapezire si interventii.

Consilier superior,
Vartolomei Maria

Primaria comunei Urecheni

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2017

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.”
Ţinând cont de referatul Compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii de
eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în calitate de
ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local , în acest sens a
fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune rectificarea bugetului local
pe anul 2017 pe care vă rog să îl analizați și să îl votați.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion privind rectificarea
bugetului local al comunei Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la rectificarea bugetului local.

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 04.10.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2017
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta de indata la data de 04.10.2017;
Având in vedere:
-raportul financiar contabil prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul
2017;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni ;
- expunerea de motive a primarului si raportul de specialitate al secretarului comunei;
Având in vedere prevederile Legii 6/2017 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2017;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativteritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr 1si 2
la prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba actualizarea listei programelor de investitii pentru anul 2017,conform anexei
nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

H O T Ă R Â R EA NR 54
DIN 04.10.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2017
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta de indata la data de 04.10.2017;
Având in vedere:
-raportul financiar contabil prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul
2017;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni ;
- expunerea de motive a primarului si raportul de specialitate al secretarului comunei;
Având in vedere prevederile Legii 6/2017 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2017;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativteritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr 1si 2
la prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba actualizarea listei programelor de investitii pentru anul 2017,conform anexei
nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Luca Constantin

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0voturi împotrivă din12 consilieri prezenți, din totalul de
13 a celor în funcție.

Anexa Nr.1 la HCL Urecheni Nr 54/04.10.2017
VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI
VENITURI

-Mii leiProgram
2017

03.02
04.02
07.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
39.02
11.02
42.02

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe
profit
Impozite si taxe pe proprietate
Taxe de utilizarea bunurilor sau
desfãsurarea de activitãti
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri
permise
Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri
Venituri din valorificare
Sume defalcate din TVA
Subventii de la bugetul de stat
TOTAL VENITURI
EXCEDENT 2016
TOTAL VENITURI

CHELTUIELI
51.02 Autoritãti publice si actiuni externe
54.02 Alte servicii publice generale
56.02 Transferuri cu caracter general
61.02 Ordine publicã si sigurantã nationalã
65.02 Invãtãmânt
66.02 Sanatate
67.02 Culturã, recreere si religie
68.02 Asigurãri si asistentã socialã
70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
74.02 Protectia mediuluii
84.02 Drumuri si poduri
TOTAL

Program de
rectificare
HCL /

11
919

11
919

290
95

290
95

13
49
13
-

13
49
13
-

56
100
1,2
3206
35

56
100
1,2
3206
35

4788,2
1347
6135,2

4788,2
1347
6135,2

- Mii lei 1213
150
36,9
194
1731
100
208,2
646
724,4
144,7
987
6135,2

1213
150
36,9
194
1731
100
208,2
646
724,4
144,7
987
6135,2

Influiente
+/-

Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 54/04.10. 2017
VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI PE SECTIUNI

SECTIUNEA DEZVOLTARE -VENITURI
-Mii leiProgram
2017
37.02
39.02

TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTEL DECAT
SUBVENTIILE
VENITURI DIN VANZARE
EXCEDENT
TOTAL VENITURI

SECTIUNEA DEZVOLTARE -

207,1
1,2
1347
1555,3

Influiente
+/-

1,2
1347
1555,3

CHELTUIELI
-

51.02
65.02
67.02
61.02
70.02
74.02
84.02

Program de
rectificare
HCL /
207,1

Autoritãti publice si actiuni externe
Invãtãmânt
Culturã, recreere si religie
Ordinea publica si siguranta nationala
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
TOTAL

Mii lei100
59,2
529,4
69,7
797

100
59,2
529,4
69,7
797

1555,3

1555,3

SECTIUNEA FUNCTIONARE - VENITURI
-Mii leiProgram
2017
03.02
04.02
07.02
11.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02
43.02

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe de utiliz bunurilor sau desf de activitãti
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri permise
Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri
Transf volunt, altele decat subv
Subventiuu de la bug de stat
Subventii de la administratia centrala
TOTAL VENITURI

11
919
290
3206
95
13
49
13
56
100
-207,1
35
4579,9

Program de
rectificare
HCL

11
919
290
3206
95
13
49
13
56
100
-207,1
35
4579,9

SECTIUNEA FUNCTIONARE - CHELTUIELI
51.02
54.02
56.02
61.02
65.02

Autoritãti publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publicã si sigurantã nationalã
Invãtãmânt

- Mii lei1213
150
36,9
194
1631

1213
150
36,9
194
1631

Influiente
+/-

66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02
85.01

Sanatate
Culturã, recreere si religie
Asigurãri si asistentã socialã
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
Plati efectuate in anii prec si rec in anul curent
TOTAL

100
149
646
195
75
190

100
149
646
195
75
190

4579,9

4579,9

Anexa nr. 3 la HCL Urecheni Nr 54 /04.10.2017
LISTA PROGRAMELOR DE INVESTITII ACTUALIZATA
ANUL 2017
Obiectivul de investitie

Valoare totala
a investitiei

TOTAL GENERAL,din care

10.205.867

A.Investitii in continuare
B.Investitii noi
B1.Modernizare drumuri
comunale si satesti din satele
Urecheni si
Ingaresti,com.urecheni,jud.Neamt

-

B2.Poduri din beton armat peste
paraul
Raiosu,com.Urecheni,jud.Neamt

1.548.949

B3.Modernizarea sistemului de
iluminat
public,com.Urecheni,jud.Neamt

462.468

B4.Extindere retea alimentare cu
apa in
sat.Urecheni,Com.Urecheni,Jud.Ne
amt pe strazile Aleea
Lamaitei,Paraului.str.Catuna,Valen
i, Teilor,Targului si Izvorului
B5.Modernizare drumuri satesti

300.000

616.489
Dupa
aprobare
prin
ordin al
ministrul
ui
Dupa
aprobare
prin
ordin al
ministrul
ui
Dupa
aprobare
prin
ordin al
ministrul
ui
300.000

281.489

281.489

B6.Gard teren sport

-

-

B7 Extindere retea electrica
str.Castelului
C.Alte cheltuieli de
investitii(C1+C2+C3+C4+C5+C6
)
C1.Achizitii imobile
C2.Dotari independente
C2.1 Achizitie utilaj
multifunctional pentru dezapezire
si interventii
C2.2 Achizitie autospeciala pt.
incendii
C2.3 Achizitie camera stadale
HKVISION
C2.4 Achizitie echipamente
proiectare
C2.5 Achizitie tractor tuns iarba
MT5097.1C
C2.6 Achizitie pompa retea
alimentare cu apa

35.000

35.000

918.600

918.600

333.400
220.000

333.400
220.000

-

-

11.000

11.000

40.000

40.000

19.000

19.000

35.000

35.000

9.287.267
6.659.361

Realizat
la data
de

Program
anul
2017

Rest de
executat

Sursa de
finantar
e

Capit
ol
cheltu
iala

Denumire
capitol

Buget
de stat
PNDL

84.02

Transporturi

Buget
de stat
PNDL

84.02

Transporturi

Buget
de stat
PNDL

70.02

Dezvoltare
publica

Excede
nt BL

70.02

Dezvoltare
publica

Excede
nt BL
Buget
local
Buget
local

84,02

Transporturi

67.02

Cultura

70,02

Dezvoltare
publica

Excede
nt BL

84.02

Transporturi

Buget
local
Buget
local
Buget
local
Buget
local
Buget
local

61.02

65.02

Ordine
publica
Dezvoltare
publica
Invatamant

67.02

Cultura

70.02

Dezvoltare
publica

1.535.08
9
-

70.02

C2.7 Achizitie aparat sudura
electrofuziune
C3.CONSOLIDARI
C4
CHELT.PROIECTARE,SF,AVIZ
E,CONSULTANTA
C4.1Chelt PT,SF,avize,consultanta
si expertiza tehnica Modernizare
drumuri satesti
C4.2 Chelt avize,consultant
,expertiza Extindere retea electrica
str.Castelului
C4.3Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,exper
tiza tehnica Modernizare iluminat
public,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.4Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,exper
tiza tehnica Poduri din beton armat
peste paraul
Raiosu,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.5Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,exper
tiza tehnica Modernizare drumuri
comunale si
satesti,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.6Chelt
.avize,taxe,studii,consultanta,exper
tiza tehnica Infrastructura de apa
uzata si statie epurare
com.Urecheni,jud.Neamt
C4.7 Chelt cu avize,taxe
,studii,proiectare “Modernizare
camin cultural com.Urecheni
C5 Cadastru general si evaluare
com.Urecheni
C6 RK Instalatie electrica Scoala
gen.Urecheni

Primar,
Tanaselea Ion

8.400

8.400

Buget
local

70.02

Dezvoltare
publica

425.200

425.200

85.000

85.000

Excede
nt BL

84,02

Transporturi

15.000

15.000

Excede
nt BL

70,02

Dezvoltare
publica

25.000

25.000

Excede
nt BL

70,02

Dezvoltare
publica

60.000

60.000

Excede
nt BL

84,02

Transporturi

150.000

150.000

Excede
nt BL

84.02

Transporturi

50.000

50.000

Excede
nt BL

74,02

Protectia
mediului

40.200

40.200

Buget
local

67.02

Cultura

100.000

100.000

70,02

60.000

60.000

Excede
nt BL
Excede
nt BL

Dezvoltare
publica
Invatamant

65.02

consilier superior,
Vartolomei Maria

Primaria comunei Urecheni

Expunere de motive

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere:
Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata precum si H.G.R Nr
395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice;
Referatul intocmit de catre doamna Tanaselea Coca responsabil achizitii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Va supun dezbaterii si aprobarii Proiectul de hotarire cu privire la actualizarea Programului de
achiziţii publice pentru anul 2017.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive a domnului Primar Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire cu privire la actualizarea Programului de achiziţii publice pentru anul 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 Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata
precum si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la actualizarea Programului
de achiziţii publice pentru anul 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
HOTĂRÂREA NR.
Din
cu privire la actualizarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2017

-

-

-

Consiliul Local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă de indata la data de 04.10.2016;
Având în vedere:
proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei , expunerea de motive a
primarului prin care solicită aprobarea actualizarii Programului de achiziţii publice
pentru anul 2017 .
Raportul de specialitate si avizul comisiei pe domeniu din cadrul Consiliului local
Urecheni
Prevederile Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata precum
si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Prevederile art.45 alin 1, art. 36 , alin 2, lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind
administratia publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare,
adoptă prezenta :
HOTĂRÂRE:
ART. 1 - Se aproba actualizarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2017

conform Anexei Nr 1 la prezenta Hotarare.
ART. 2- Prezenta hotărâre se comunică:
o Institutiei Prefectului –Judetul Neamt
o Compartimentului financiar contabil
o Locuitorilor comunei prin afisare

Inițiator,
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. 55
Din 04.10.2017
cu privire la actualizarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2017

-

-

-

Consiliul Local al comunei Urecheni, întrunit în şedinţă de indata la data de 04.10.2017;
Având în vedere:
proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei , expunerea de motive a
primarului prin care solicită aprobarea actualizarii Programului de achiziţii publice
pentru anul 2017 .
Raportul de specialitate si avizul comisiei pe domeniu din cadrul Consiliului local
Urecheni
Prevederile Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile publice actualizata precum
si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Prevederile art.45 alin 1, art. 36 , alin 2, lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind
administratia publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare,
adoptă prezenta :
HOTĂRÂRE:

ART. 1 - Se aproba actualizarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2017
conform Anexei Nr 1 la prezenta Hotarare.
ART. 2- Prezenta hotărâre se comunică:
o Institutiei Prefectului –Judetul Neamt
o Compartimentului financiar contabil
o Locuitorilor comunei prin afisare
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.

Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar
Nr 5670/03.10.2017

Expunere de motive
la proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017 privind
stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Prin Adresa Nr 10058/2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 40/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 40/2017;
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni Nr
40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt. pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Nr 5671/03.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE.
Prin Adresa Nr 10058/2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 40/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 40/2017;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
pentru modificarea HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile
publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul
Neamt am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in
termeni legali, sunt

respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni Nr
40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

Nr 5672/03.10.2017

Proiect

HOTARIRE Nr
DIN 04.10.2017
pentru modificarea HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru
functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta de indata la data de 04.10.2017;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre;
- Adresa Nr 10058/2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 40/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 40/2017;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTARASTE:

Art 1. Se abroga salarizarea stabilita prin HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017, Anexa Nr 1, CAP
II, litera B, pct 7 pentru functia contractuala de asistent medical comunitar.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 40/21.07.2017 si anexa la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor
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 56
DIN 04.10.2017
pentru modificarea HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru
functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judetul Neamt

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta de indata la data de 04.10.2017;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre;
- Adresa Nr 10058/2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 40/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 40/2017;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTARASTE:

Art 1. Se abroga salarizarea stabilita prin HCL Urecheni Nr 40/21.07.2017, Anexa Nr 1, CAP II,
litera B, pct 7 pentru functia contractuala de asistent medical comunitar.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 40/21.07.2017 si anexa la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetul
Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
Secretar

Luca Constantin

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.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Noiembrie
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 Noiembrie 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 Noiembrie 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 Noiembrie 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 Noiembrie 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 Noiembrie 2017, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Noiembrie 2017 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 57
DIN 27.10.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Noiembrie 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 Noiembrie 2017, domnul Livada Fanica.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Noiembrie 2017 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 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

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 nr 6117/2017 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 2018.

Consilier superior,
Tanaselea Coca

Expunere de motive
la proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul
fiscal 2018

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 nr 6117/2017 intocmit de comisia
desemnata prin Dispozitia Nr 220/07.09.2017 , 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 2018 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 27.10.2017
privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2018

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 2018 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 58
Din 27.10.2017
privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2018
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 2018 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 13 voturi pentru, 0 abțineri și0 voturi împotrivă din 13consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

COMUNA URECHENI
Nr. 6082 din 20.10.2017
RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.3 /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 30.09.2017.Incheierea executiei bugetare s-a facut in
conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. 166/2017.
secţiunea de funcţionare suma de 4580 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 208 mii lei
Total venituri propuse a se realiza 4788 mi lei
Total cheltuieli popuse, la nivelul sumei de 6135 mii lei, din care ;
secţiunea de funcţionare suma de 4580 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 1555 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;

Nr
.
Cr
t.

0
1
2
3
4
5

DENUMIRE INDICATOR

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

Drepturi
constatate in
anul 2017

Drepturi
constatate
trim.3 2017

2

3

Incasari
realizate
aferente
drepturilor
constatate
la 30.09.
2017

%

%

63.000

61.000

4
73.541

5=4/2
116,73

6=4/3
120,56

11.000

11.000

5.227

47,52

47,52

126.000

126.000

105.328

83,59

83,59

4.000

4.000

424

10,60

10,60

63.000

51.000

53.124

84,32

104,16

78.000

76.000

76.077

97,53

100,10

17.000

17.000

14.160

83,29

83,29

49.000
411.000

49.000

31.937

65,17

65,17

395.000

359.818

87,55

91,09

TOTAL

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Comunei Urecheni pentru trim 3 al anului 2017 ,veniturile proprii au fost
realizate in procent de 113 %, (prevazut in buget 761 mii lei si s-au incasat 860 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 3/ 2017 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. III, 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. III 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 III, 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 III, 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 III,
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 III / 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 59
DIN 27.10.2017
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul III,
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 III / 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,

Contrasemneaza,

Consilier local

secretar

Luca Constantin

Axinte Ovidiu

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

ANEXA 1 la HCL Urecheni Nr 59/27.10.2017

DENUMIRE INDICATORI

BUGET
trim3 2017

REALIZARI
30.09.2017

%

TOTAL VENITURI ( SF + SD

3,740

3,822

102%

Venituri proprii:

761

860

113%

Venituri curente , din care :

2,974

2,958

99%

a)Cote si sume defalcate din impozitul pe 566
venit

550

97%

b)Sume defalcate din TVA

2,408

100%

2,408

-sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor
comunelor

descentralizate

la

100%

nivelul 1,687

- sume defalcate din TVA pentru drumuri

0

1,687
0

0%

-sume def din TVA pentru echilibrare-bug 721
locale

721

100%

c)Subvenţii primite de la bugetul de stat

4

80%

5

ANEXA 2 la HCL Urecheni Nr 59/27.10.2017

Cheltuielile totale prevazute si realizate pentru trim 3/ 2017 sunt
prezentate in anexa 2

PREVEDER
I trim 3 2017

Ca
p

REALIZAR
I
30.09.2017

Denumire

%

51

Autorităţi executive: aparat propriu

849

730

86%

54

Alte servicii publice

150

0

0%

56

Transfer pt.instit.de asistenta sociala

25

25

100
%

61

Ordine publica si siguranta nationala

136

109

80%

65

Invăţământ (Scoli şi grădinite )

1,452

1,322

91%

66
67

Sanatate
Cultura, recreere si religie

80

188

0
66

0%
35%

68

Asigurari si asistenta sociala

440

383

87%

70

Servicii dezvoltare publica

680

256

38%

74

Protectia mediului

145

94

65%

84

Transporturi-drumuri si poduri

943

97

10%

TOTAL CHELTUIELI ( SF + SD)

5,088

3,082

61%

