Primaria comunei Urecheni
Nr 7043/08.12.2017

RAPORT
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Urecheni pe anul 2017
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale si ale adresei nr.27216/16.11.2017 a Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Neamt ne sunt comunicate influentele asupra sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Hotararea
consiliului Judetean nr.322/29.11.2017 prin suplimentarea cu 10 mii lei la
capitolul 04.02.04 sume allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit.
Analizand contul de executie din Trezorerie Targu Neamt la data de
30.11.2017,pentru bugetul propriu a rezultat o depasire fata de planificat in
suma de 52 mii lei la veniturile din impozit pe teren si cladiri persoane fizice
si juridice , impozit pe mijloace de transport si venituri diverse.
Astfel propun
alinierea veniturilor la nivelul incasarilor prin
suplimentarea la capitolele de venituri unde sunt depasiri si diminuarea la
capitolele de venituri unde nu sunt realizari astfel:
-capitol 03.18 impozitul pe veniturile din tranzactii imobiliare se diminueaza
cu suma de 7 mii lei
-capitol 07.02 venituri din impozit pe cladiri personae fizice se majoreaza
cu suma de 20 mii lei
-capitol 07.03 taxa judiciara de timbru se diminueaza cu suma de 10 mii lei
- capitol 16.02 impozit pe mijloace de transport personae fizice se majoreaza
cu suma de 15 mii lei
- capitol 18.50 alte impozite si taxe se diminueaza cu suma de 5 mii lei
- capitol 33.00 venituri din prestri servicii se diminueaza cu suma de 9 mii
lei
- capitol 36.02 diverse venituri se majoreaza cu suma de 48 mii lei.
CONFORM ART.23 alin.7 si 8 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.
83/2017 din 15 noiembrie 2017,cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2017
(7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la
nivelul judeţelor, precum şi cele înregistrate la finanţarea unor cheltuieli
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
municipiului Bucureşti, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi alin.
(4) lit. a), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli
care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea
celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată
Astfel propun suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
ordonator tertiar de credite scoala gimnaziala Urecheni cu suma de 30 mii lei
din care 10 mii lei pentru achitarea in procent de 100% a hotararilor
judecatoresti si 20 mii lei pentru achitarea facturilor de utilitati.

Modificarile intervenite in buget se realizeaza pentru sectiunea de
functionare a anului 2017,astfel:
SECTIUNEA FUNCTIONARE
in cadrul capitolului bugetar 51.02-AUTORITATI PUBLICE ,Titlul 20Bunuri si servicii se majoreaza alocatiile bugetare cu suma de 62 mii lei;
- in cadrul capitolului bugetar 68.02- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
,Titlul- 10- salarii se diminueaza alocatiile bugetare cu suma de 30,2 mii lei
si de la Titlul 57 –ajutoare sociale se diminueaza cu suma de 29,8 mii lei;
in cadrul capitolului bugetar 65.02-INVATAMANT ,Titlul 20-Bunuri si
servicii se majoreaza alocatiile bugetare cu suma de 50 mii lei si Titlul 10
salarii se majoreaza alocatiile bugetare cu suma de 10 mii lei.
Propun spre aprobare modificarea Hotararii de consiliu local nr17 din
data de 16.03.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local,in
cursul anului 2017 in sensul ca suma de 100 mii lei propusa a se utiliza
pentru obiectivul cadastru general sa fie utilizata pentru achizitia de lampi
stradale si sistemul de prindere al acestora.

Noile prevedri bugetare in urma rectificarii se gasesc in anexele nr.1 si 2
la prezentul raport.
Contabil

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 13.12.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2017

Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de
13.12.2017;
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
administrativ-teritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare,
conform anexelor nr 1si 2 la prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba Lista programelor de investitii actualizata conform anexei nr 3 la
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

COMUNA URECHENI

RAPORT
privind analiza si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trim.4 /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 30.11.2017.Incheierea
executiei bugetare s-a facut in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. 166/2017.
secţiunea de funcţionare suma de 4748 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 184 mii lei
Total venituri propuse a se realiza 4932 mi lei
Total cheltuieli popuse, la nivelul sumei de 6279 mii lei, din care ;
secţiunea de funcţionare suma de 4748 mii lei
secţiunea de dezvoltare suma de 1531 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;

Incasari
Drepturi
Nr
.

DENUMIRE INDICATOR

realizate

constatate in

Drepturi

aferente

anul 2017

constatate

drepturilor

trim.4 2017

constatate

Cr
t.

%

%

la 30.11.
2017

0

1

2

3

4

5=4/2

6=4/3

1

Impozit pe cladiri de la persoane fizice cod 07.02.01.01

63.000

63.000

82627

131,00

131,00

11.000

11.000

6080

55,27

55,27

126.000

126.000

119486

94,83

94,83

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice,cod
2

07.02.01.02
Impozit pe terenuri de la persoane fizice,cod

3

07.02.02.01
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice,cod

4

07.02.02.02

4.000

4.000

2252

56,30

56,30

5

Impozit pe terenul din extravilan,cod 07.02.02.03

63.000

63.000

59648

94,68

94,68

78.000

78.000

92902

119,10

119,10

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane
6

fizice,cod 16.02.02.01
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane

7

juridice,cod 16.02.02.02

17.000

17.000

14.572

85,72

85,72

8

Venituri din concesiuni si inchirieri,cod 30.02.05

49.000

49.000

39521

60,65

60,65

411.000

417088

101,48

101,48

TOTAL

411.000

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Comunei Urecheni pentru trim 4 al anului 2017
,veniturile proprii au fost realizate in procent de 169 %, (prevazut in buget 628 mii lei si s-au
incasat 1064 mii lei din care 426 mii lei din excedentul anului 2016).

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 4/ 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. IV, 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. IV 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 IV, 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 IV, 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
IV, 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 IV /
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 70
DIN 13.12.2017
privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul
IV, 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 IV /
2017 pentru sectiunile functionare si dezvoltare, conform anexelor care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,se incredinteaza primarul
comunei URECHENI si Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a
primarului.
ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor si institutiilor
interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

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

ANEXA 2 la HCL Nr 70 din 13.12.2017

Cheltuielile totale prevazute si realizate pentru trim .1 2015
sunt prezentate in anexa 2

rim 4 /2017

PREVEDE
RI trim 4
2017

Ca
p

REALIZA
RI
30.11.201
7

Denumire

%

51

Autorităţi executive: aparat propriu

1,247

925

74%

54

Alte servicii publice

150

0

0%

56

Transfer pt.instit.de asistenta sociala

29

29

100
%

61

Ordine publica si siguranta nationala

191

139

73%

65

Invăţământ (Scoli şi grădinite )

1,852

1,569

85%

66
67

Sanatate
Cultura, recreere si religie

100

203

0
72

0%
35%

68

Asigurari si asistenta sociala

646

466

72%

70

Servicii dezvoltare publica

691

273

40%

74

Protectia mediului

183

102

56%

84

Transporturi-drumuri si poduri

987

324

33%

TOTAL CHELTUIELI ( SF + SD)

5,088

3,899

77%

ANEXA 1 la HCL Nr 70 /13.12.2017

DENUMIRE INDICATORI

BUGET trim4 REALIZARI
2017
30.11.2017

%

TOTAL VENITURI ( SF + SD

4,932

4,894

99%

Venituri proprii:

628

1,064

169%

Venituri curente , din care :

4,304

3,830

89%

a)Cote si sume defalcate din impozitul pe
venit

959

885

92%

b)Sume defalcate din TVA

3,310

2,941

89%

-sume defalcate din TVA pentru finanţarea

89%

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor

2,248

1,991

- sume defalcate din TVA pentru drumuri

0

0

0

-sume def din TVA pentru echilibrare-bug locale

1062

950

89%

c)Subvenţii primite de la bugetul de stat

35

4

11%

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI

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

RAPORT ARGUMENATIV CU PRIVIRE LA
PROIECTUL REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Prezentul raport, întocmit de compartimentul juridic al Primăriei comunei Urecheni,
susține și argumentează oportunitatea și necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre cu
privire la stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2018, la nivelul comunei Urecheni.
Temeiul legal al adoptării de către Consiliul local a acestui proiect de hotărâre este dat
de prevederile art. 22 din OMEN nr. 5472/2017.
Potrivit solicitării motivate înaintate de către Școala Gimnazială Urecheni, pentru anul
școlar 2018-2019 se propune emiterea avizului conform în vederea menținerii actualei
organizări a rețelei școlare din comuna Urecheni, întrucât:
-

-

-

Numărul estimat de elevi pentru anul școlar viitor se va menține aproape la același
nivel ca în anul școlar în curs ( la clasa a VIII a vor absolvi 40 de elevi, iar la clasa
pregătitoare vor fi înscriși aproximativ 30 de elevi);
Numărul de norme didactice și nedidactice se va menține în limitele aprobate de către
ISJ Neamț pentru anul școlar în curs, fără a se înregistra vreo creștere;
În anul școlar în curs cheltuielile salariale s-au încadrat în limita sumelor alocate în
baza costului standard/elev;
Este oportună menținerea și în anul școlar viitor a celor două structuri subordonate
deja existente deoarece există numărul de copii necesar desfășurăii activității didactice
în toate structurile școlii;
Nu se poate proceda la desființarea nici uneia dintre structuri întrucât dispunem doar
de un singur microbuz școlar cu 18 locuri, situație în care s-ar îngreuna transportul în
timp util la școala de centru a tuturor preșcolarilor și elevilor înscriși la structurile
subordonate.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să dispuneți la emiterea avizului conform
pentru adoptarea hotărârii de consiliu local cu privire la stabilirea rețelei școlare, la
nivelul comunei Urecheni, pentru anul școlar 2018-2019.
Primar,

Consilier juridic,

Tanaselea Ion

Axinte Ovidiu

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire cu privire la organizarea reţelei şcolare
pe teritoriul comunei Urecheni în anul şcolar 2018-2019

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-adresa conducerii Scolii Gimnaziale Urecheni ;
- prevederile art 63 din Legea educatiei nationale nr 1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- prevederile OMEN Nr 5472/07.11.2017 privind aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evident
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
- avizul conform primit de la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt;
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire cu privire la organizarea retelei
scolare pe teritoriul comunei Urecheni in anul scolar 2018-2019 pe care va rog sa il analizati
si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

Raport de specialitate.
la proiectul de hotarire cu privire la organizarea retelei scolare pe teritoriul comunei Urecheni
in anul scolar 2018-2019.

Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion
privitor la organizarea retelei scolare pe teritoriul comunei Urecheni in anul scolar 20182019.
am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr 1/2011 a educatiei nationale
cu modificarile si completarile ulterioare precum si a OMEN Nr 5472/07.11.2017 privind
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evident efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de
invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la organizarea retelei scolare
pe teritoriul comunei Urecheni in anul scolar 2018-2019.

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂREA NR
DIN 13.12.2017
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE
PE TERITORIUL COMUNEI URECHENI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara;
- Având în vedere:
- prevederile art. 63 din Legea educaţiei naţionale 1/2011cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale OMEN Nr 5472/07.11.2017 privind aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evident
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
- avizul conform de la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt;
- adresa conducerii Şcolii Gimnaziale Urecheni, expunerea de motive si proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei, precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul prevederilor art 36, 39 alin (1) si 45 din Legea administratiei publice locale nr
215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aproba organizarea retelei scolare existente la nivelul comunei Urecheni pentru anul
scolar 2018-2019 conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea Scolii
Gimnaziale Urecheni .
Art.3. Secretarul comunei va face cunoscută prezenta persoanelor şi instituţiilor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005
HOTĂRÂREA NR 71
DIN 13.12.2017
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE
PE TERITORIUL COMUNEI URECHENI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara;
- Având în vedere:
- prevederile art. 63 din Legea educaţiei naţionale 1/2011cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale OMECS Nr 5472/07.11.2017 privind aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evident
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
- avizul conform de la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt;
- adresa conducerii Şcolii Gimnaziale Urecheni, expunerea de motive si proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei, precum si avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul prevederilor art 36, 39 alin (1) si 45 din Legea administratiei publice locale nr
215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aproba organizarea retelei scolare existente la nivelul comunei Urecheni pentru anul
scolar 2018-2019 conform anexei nr 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea Scolii
Gimnaziale Urecheni .
Art.3. Secretarul comunei va face cunoscută prezenta persoanelor şi instituţiilor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie 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.

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 71 /13.12.2017

ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE EXISTENTE PE TERITORIUL COMUNEI
URECHENI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICA:
SCOALA GIMNAZIALA URECHENI
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: URECHENI, STRADA PRINCIPALA NR 65
NIVEL SCOLARIZAT: PRE, PRI, GIM

Avand urmatoarele structuri arondate:
1. SCOALA GIMNAZIALA INGARESTI
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: INGARESTI, STRADA PRINCIPALA NR 109
NIVEL SCOLARIZAT: PRE, PRI, GIM

2. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FUNDATURA
COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: URECHENI, STRADA FUNDATURA NR 53
NIVEL SCOLARIZAT: PRE

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA URECHENI

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru proiectul de hotărâre privind actualizarea Organigramei si a Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 republicată cu modificările și
completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici, funcțiile publice se stabilesc pentru
fiecare autoritate sau instituție publică prin hotărâre de consiliu local la propunerea primarului în
baza avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București.
In conformitate cu prevederile art 24 din Legea Nr 188/1999 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare gestiunea curenta a resurselor umane din cadrul institutiei este realizata
de catre domnul Axinte Ovidiu secretarul comunei Urecheni.
Potrivit prevederilor art.36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare consiliul local aprobă în
condițiile legii la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții a aparatului
de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și
reorganizarea și statul de funcții al regiilor autonome de interes local.
Conform prevederilor Legii nr.188/1999, structura organizatorică trebuie să respecte anumite
cerințe privind numărul de funcții publice în vederea constituirii compartimentelor (birouri,
servicii, direcții), numărul maxim al funcțiilor publice de conducere este de 12% din numărul
total de funcții publice.
Comuna Urecheni are în componență un numar de 3 sate și o populatie de 4000 locuitori .
Institutia Prefectului Judetul Neamt ne-a transmis situatia cuprinzind numărul maxim de
posturi în conformitate cu prevederile O.U.G nr 63/2010, pentru comuna Urecheni fiind stabilite
un numar de 32 posturi după cum urmeaza:
 Număr maxim de posturi potrivit pct 1 din anexa la O.U.G. 63/2010 -27
posturi.
 Posturi pentru Compartimentul de Poliție locală Urecheni potrivit pct 3 din
anexa la O.U.G 63/2010 -4 posturi.

 Posturi sofer microbuz scolar conform pct 5 din anexa la O.U.G Nr 63/2010-1
post.
Agentia Nationala a Functionarilor publici prin Adresa Nr 17470/2017 a emis aviz favorabil
pentru Organigrama si Statul de functii fiind adoptata HCL Urecheni Nr 23.09.05.2017. Prin
HCL Urecheni Nr 61/2017 a fost aprobata modificarea Organigramei si a Statului de functii in
sensul transformarea functiei contractuale vacante de muncitor din cadrul Compartimentului
Administrativ in functie contractuala vacanta de sofer in cadrul aceluiasi Compartiment precum
si actualizarea Organigramei si a Statului de functii prin ocuparea functiei publice de executie de
consilier debutant in cadrul Compartimentului Agricol in urma concursului de recrutare din
August 2017 fiind numit in functia publica de consilier debutant domnul Isachi Ionel .
La data la care a fost aprobata aceasta hotarare se afla in plina desfasurare Concursul de
recrutare pentru functia de executie vacanta de consilier debutant la Compartimentul SecretariatRelatii cu publicul functie care a fost ocupata de catre domnisoara Silea Ramona fiind necesara
actualizarea Organigramei si a Statului de functii.
În conformitate cu cele de mai sus și cu respectarea prevederilor legale în domeniu, a fost
întocmită o nouă documentație privind funcțiile publice și cele contractuale, un nou Stat de
funcții și o nouă Organigramă pe care vi le supunem spre aprobare.
Primar,
TĂNĂSELEA ION

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e_mail:
primaria_urecheni@yahoo.com
H O T Ă R Â R E A NR 72
DIN 13.12.2017
privind aprobarea actualizarii Organigramei si a Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile LEGII nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici, (r2), cu
modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr 63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul Compartimentului
de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 17470 din 2017pentru functiile publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni precum si Adresa Institutiei Prefectului Judetul
Neamt Nr 4715/06.04.2017;
Tinand cont de rezultatul final al Concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice
vacante de consilier debutant-Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul;
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba actualizarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea Statului de funcții privind funcțiile de demnitate publică ,
funcțiile publice precum și personalul contractual a aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare
cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate prezenta
hotărâre .

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

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

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Urecheni pe anul 2017

Potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr 899/2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal inclusiv hotarari judecatoresti si ale adresei
nr.31168/20.12.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt ne sunt comunicate influentele
asupra sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cu
suma de 28 mii lei la capitolul 11.02.02.
Modificarile intervenite in buget se realizeaza pentru sectiunea de functionare a anului 2017,astfel:
SECTIUNEA FUNCTIONARE
-

in cadrul capitolului bugetar 65.02-INVATAMANT , Titlul 10 salarii se majoreaza alocatiile bugetare cu

suma de 28 mii lei.
Noile prevederi bugetare in urma rectificarii se gasesc in anexele nr.1 si 2 la prezentul raport.

Contabil,
Vartolomei Maria

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 28.12.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2017

Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2017;
Având in vedere:
2017;

-raportul financiar contabil prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul
- 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 dupa cum urmeaza:
Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

Program 2017
Total an/mii lei RON

comunelor TOTAL 11.02.02- din care
2276
1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
care:

-

1717

salarii, sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani , stabilite prin
lege, precum si contributiile aferente acestora

-

hotarari judecatoresti

-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea educatiei nationale
nr 1.2011

1383

146
188

3.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizatiile lunare
511
4.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea 416

35

5.Plata stimulentelor educationale speciale

13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor
locale(11.02.06)

1062

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale (11.02.05)
Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.04)

753

Art 2. Sectiunile de functionare si de dezvoltare rectificate ale bugetului de venituri si cheltuieli se
regasesc in anexele nr 1 si 2 la 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 73
DIN 28.12.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2017
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2017;
Având in vedere:

2017;

-raportul financiar contabil prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul
- 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 dupa cum urmeaza:
Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

Program 2017
Total an/mii lei RON

comunelor TOTAL 11.02.02- din care
2276
1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
care:

-

1717

salarii, sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani , stabilite prin
lege, precum si contributiile aferente acestora

-

hotarari judecatoresti

-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea educatiei nationale
nr 1.2011

1383

146
188

3.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizatiile lunare
511
4.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea 416

35

5.Plata stimulentelor educationale speciale

13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor
locale(11.02.06)

1062

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale (11.02.05)
Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.04)

753

Art .2. Sectiunile de functionare si de dezvoltare rectificate ale bugetului de venituri si cheltuieli
se regasesc in anexele nr 1 si 2 la 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
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa Nr.1 la HCL Urecheni Nr 73/ 28.12. 2017

VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI

VENITURI

-Mii leiProgram
2017

Program de
rectificare

Influiente
+/-

HCL /

03.02

Impozit pe venit

4

4

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe
profit

969

969

07.02

Impozite si taxe pe proprietate

300

300

16.02

Taxe de utilizarea bunurilor sau
desfãsurarea de activitãti

110

110

18.02

Alte impozite directe

8

8

30.02

Venituri din proprietate

49

49

33.02

Venituri din prestari servicii si activitati

4

4

34.02

Venituri din taxe administrative, eliberãri
permise

-

-

35.02

Amenzi, penalitãti si confiscãri

56

56

36.02

Alte venituri

148

148

39.02

Venituri din valorificare

1,2

1,2

11.02

Sume defalcate din TVA

3310

3338

42.02

Subventii de la bugetul de stat

35

35

TOTAL VENITURI

49942

5022,2

EXCEDENT 2016

1347

1347

TOTAL VENITURI

6341,2

6369,2

+28

+28

CHELTUIELI

- Mii lei -

51.02 Autoritãti publice si actiuni externe

1309

1309

54.02 Alte servicii publice generale

150

150

56.02 Transferuri cu caracter general

28,9

28,9

61.02 Ordine publicã si sigurantã nationalã

191

191

65.02 Invãtãmânt

1882

1910

66.02 Sanatate

100

100

203,2

203,2

616

616

70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publicã

691,4

691,4

74.02 Protectia mediuluii

182,7

182,7

84.02 Drumuri si poduri

987

987

6341,2

6369,2

67.02 Culturã, recreere si religie
68.02 Asigurãri si asistentã socialã

TOTAL

+28

+28

Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 73/28.12. 2017

VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI PE SECTIUNI

SECTIUNEA DEZVOLTARE

VENITURI
-Mii leiProgram
2017

Program de
rectificare
HCL /

37.02

TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTEL DECAT
SUBVENTIILE

39.02

VENITURI DIN VANZARE
EXCEDENT
TOTAL VENITURI

SECTIUNEA DEZVOLTARE -

187,1

187,1

1,2

1,2

1347

1347

1535,3

1535,3

CHELTUIELI
-

51.02

Autoritãti publice si actiuni externe

65.02

Mii lei4

4

Invãtãmânt

100

100

67.02

Culturã, recreere si religie

59,2

59,2

61.02

Ordinea publica si siguranta nationala

-

-

70.02

Locuinte,servicii si dezvoltare publicã

505,4

505,4

74.02

Protectia mediuluii

69,7

69,7

84.02

Drumuri si poduri

797

797

1535,3

1535,3

TOTAL

Influiente
+/-

SECTIUNEA FUNCTIONARE - VENITURI
-Mii leiProgram de
rectificare

Program
2017

+/-

HCL

03.02

Impozit pe venit

4

4

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe profit

969

969

07.02

Impozite si taxe pe proprietate

300

300

11.02

Sume defalcate din TVA

3310

3338

16.02

Taxe de utiliz bunurilor sau desf de activitãti

110

110

18.02

Alte impozite directe

8

8

30.02

Venituri din proprietate

49

49

33.02

Venituri din prestari servicii si activitati

4

4

34.02

Venituri din taxe administrative, eliberãri permise

-

-

35.02

Amenzi, penalitãti si confiscãri

56

56

36.02

Alte venituri

148

148

37.02

Transf volunt, altele decat subv

-187,1

-187,1

42.02

Subventiuu de la bug de stat

35

35

43.02

Subventii de la administratia centrala
TOTAL VENITURI

Influiente

+28

4805,9

4833,9

SECTIUNEA FUNCTIONARE - CHELTUIELI
- Mii lei51.02

Autoritãti publice si actiuni externe

1305

1305

54.02

Alte servicii publice generale

150

150

56.02

Transferuri cu caracter general

28,9

28,9

61.02

Ordine publicã si sigurantã nationalã

191

191

+62

65.02

Invãtãmânt

1812

1840

66.02

Sanatate

100

100

67.02

Culturã, recreere si religie

144

144

68.02

Asigurãri si asistentã socialã

586

586

70.02

Locuinte,servicii si dezvoltare publicã

186

186

74.02

Protectia mediuluii

113

113

84.02

Drumuri si poduri

190

190

85.01

Plati efectuate in anii prec si rec in anul curent
4805,9

4833,9

TOTAL

+28

+28

PRIMARIA URECHENI
JUDETUL NEAMT

R E F E R AT
Subsemnata Tanaselea Coca in calitate de contabil venituri la Primaria Urecheni, avand in
vedere Adresa Nr 15853/05.12.2017 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 65/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr
65/2017;
Prin prezentul referat pentru intrarea in legalitate propun initierea unui proiect de hotarare cu
privire la completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/2017 privind taxele si impozitele locale
pentru anul 2018 avand urmatoarele modificari si completari :
- Preluarea in forma actualizata a textelor de la art.457 alin. (3), art. 45, alin. (1) lit.a, art. 460
alin. (6), art. 461 alin. (6), art. 462 alin.(5) si alin (6), alin. 463 alin.(2), art. 466 alin (8) si alin (9),
art.467 alin(5) si alin(6), art. 471 alin(2) si alin (3) si art. 474 alin.(7) lit. a. din Legea Nr 227/2015
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
-Stabilirea impozitului pentru un hectar de teren avind categoria de folosinta “ padure sau alt
teren cu vegetatie forestiera” la valoarea de 16 lei.
-Mentinerea taxei pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice de
catre persoane fizice, asociatii familiale si societati comerciale, ca taxa locala in valoare de 15 lei.
-Reanalizarea impozitului pentru suprafetele de teren situate in extravilan, prin eliminarea
zonarii.
-Acordarea de facilitati fiscale pentru anul 2018.
INTOCMIT,
TANASELEA COCA
Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar

Expunere de motive
privind proiectul de hotarire pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/28.11.2017
privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2018

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Adresa Nr 15853/05.12.2017 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 65/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/2017;
Referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea si
completarea HCL nr 65/28.11.2017.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind completarea si modificarea HCL Urecheni nr
65/28.11.2017 pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2018 pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Prin Adresa Nr 15853/05.12.2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL Urecheni nr
65/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de hotarire
pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/2017;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/28.11.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale
pentru 2018;
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 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind completarea si modificarea HCL Urecheni nr
65 /28.11.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018.
Consilier juridic,
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 28.12.2017

privind completarea si modificarea HCL nr 65/28.11.2017 privind stabilirea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2018.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2017;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 15853/05.12.2017 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 65/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/2017;
-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 aproba completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/28.11.2017 cu privire la aprobarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 dupa cum urmeaza:

1.
“A1.Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art 3 alin (5) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

“

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevazut la alin.(3) valoarea impozabilă corespunzătoare
materialului cu ponderea cea mai mare.”
2.

A2.Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art 4 alin (1) lit (a) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local pina la primul termen de plata din anul de
referinta.”
3.

B. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice
Art 6 alin (6) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pina la primul termen de plata din anul de
referinta.”
4.

D. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

Art 8 alin (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse
unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea
sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o
noua de declaratie de impunere la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta se afla
cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective, si datoreaza impozitul pe cladiri

determinat in noile conditii incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator.”
5.

E. Plata impozitului /taxei pe clădiri

Art 9 se completeaza cu alin (5) si (6) care vor avea urmatorul cuprins:
“(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta., care se refera la o
perioada mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pina la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinta.”
“(6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public
care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de
la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pina la dat
de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.”
6.

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

Art 10 alin (2) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, dupa
caz,oricaror entitati, altele decit cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care se
datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta,
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.In cazul transmiterii ulterioare altor
entitati a dreptului de concesuine, inchiriere, administrare sau de folosinţă, as upr a
ter enul ui, taxa s e dator eaz a de per s oana car e ar e r el ati a c ontr ac tual a c u pers oana
de dr ept public. ”
7.
A . Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan

La Art 11 dupa alin (2) se introduce alin (2^1) care va avea urmatorul cuprins:

“(2^1) În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 m² prevăzută la alin. (2) se calculează o
singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.”

Art 11 alin (8) punctul (7) se modifica si va avea urmatoarea valoare:
Nr
Crt
7

Categoria de folosinta

Impozit lei/ha

Padure sau alt teren cu vegetatie

16

forestiera

8.

Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
Art 12 alin (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei
declaratii la organul fiscal local pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a
contractului.”
“(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna,
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta
are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
intrarii in vigoare a contractelor, la care se anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.”
9.

Plata impozitului şi a taxei pe teren

Art 13 alin (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la
perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pina la dat de 25 inclusiv a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinta.”

Dupa art 13 alin (5) se introduce alin (6) care va avea urmatorul cuprins:
“(6)In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept care
transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pina la data
de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.”

10.

Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

Art 16 alin (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul dobindirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o
declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobindirii si datoreaza impozit pe mijloace
de transport incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de
transport.”
“ (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala
de competenta are domiciliul, sediul sau punctual de lucru, dupa caz, si datoreaza impozit pe mijloace

de transport incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in
Romania.”

11.

A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize asemănătoare

Art 20 alin (7) lit (a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicita
autorizatia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;”
12.

B.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei în vederea desfăşurării unei activităţi
economice sau a altor autorizaţii similare

Art 21 alin (1) si (2) se abroga.
Art 21 alin (3), (4), (5) si (6) se renumeroteaza si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20 lei.”
“(2) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliul local, pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune este de 32 lei”
“(3) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, si a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi este de 40 lei.”
“(4) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 – Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în
a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea

anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii, care este 1 0 0 l e i p e n t r u a n u l
2018.”

13.

VII. ALTE TAXE LOCALE
Dupa punctul 10 se numeroteaza punctul 11 care va avea urmatorul cuprins:
“Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă este în
cuantum de 500 lei.”
Dupa punctul 11 se introduce punctul 12 care va avea urmatorul cuprins:
“Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice de către persoane fizice, asociaţii familiale şi societăţi comerciale este de 15 lei
/an.

Mod de calcul: taxa include cheltuieli cu intocmirea dosarului: copii Xerox dupa documente
de stare civila, CIF, contact de comodat cerere, achizitionare tipizate.
Termen de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria Urecheni.
Autorizaţiile prevăzute la punctul 12 se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs
pentru anul următor.
14.

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Se abroga valorile inscrise in tabelul :

CAPITOLUL II
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si
Taxe de inmatriculare permanenta sau
temporara a autovehiculelor si remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv

60 lei

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 3.500 kg

145 lei

15.
Art 26.
Se abroga NOTA de la art 26

16.
Dupa Art 26 se introduce Art 26^1 care va avea urmatorul cuprins:

“Art 26^1 Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de
persoane fizice prevazute la art. 495 , lit. d) , din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Anexei Nr.5. la prezenta
Hotarare.”
17.
Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017
ZONAREA COMUNEI URECHENI
Se abroga Incadrarea pe zone a terenurilor situate in extravilanul comunei Urecheni stabilita prin Anexa
Nr 2 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017.
18.
Se modifica Anexa Nr 3 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017 conform tabelului:

IMPOZITUL PENTRU TERENUL EXTRAVILAN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE
AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art. 258 alin. (6)
Nr.
crt.

LEI/HA

1

Teren cu construcţii

31

2

Teren arabil

50

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută
5
5.1
6
6.1
7

la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

55
x

Livadă până la intrarea pe rod

56
x

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1

16

Pădure în vârstă de până la 20 de ani
7.1
8
8.1

19.
Dupa Anexa Nr
65/28.11.2017

şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

X

Teren cu amenajări piscicole

6
34

9

Drumuri şi căi ferate

x

10

Teren neproductiv

x

4 la HCL Nr
se introduce

Anexa Nr 5 care va cuprinde:
Anexa Nr 5 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017

PROCEDURA
de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 495 lit. d) din
Codul fiscal

In cazul unei calamitati naturale , persoanele fizice afectate , beneficiaza de scutire
sau reducere de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei
pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de contruire .
Facilitatile prevazute mai sus , se aplica persoanei respective cu incepere de la data
de intai a lunii urmaroare celei in care persoana depune documentele justificative in
vederea scutirii sau reducerii.
Facilitatile fiscale prevazute mai sus se acorda numai la cererea scrisa a

persoanelor fizice, care va cuprinde :
a) elementele de identificare a contribuabilului ;
b) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicita scutirea sau
reducerea la plata ;
c) perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate , precum si data scadentei
acestora ;
d) natura facilitatilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de plata a
debitelor pentru care se solicita inlesnirea ;
e) modul de respectare a eventualelor facilitati la plata , daca este cazul.
Persoanele fizice solicitante , pot depune orice alte elemente si documente
considerate utile pentru solutionarea cererii.
Cererea de acordare a facilitatilor fiscale, impreuna cu documentele prevazute mai
sus, se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la consiliul local.
Dosarul complet, intocmit de compartimentul de specialitate al autoritatiilor
administratiei publice locale, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a
facilitatilor fiscale sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, care
ulterior il va prezenta consiliului local spre solutionare.
Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale
vor fi avute in vedere urmatoarele :
a) rezultatele verificarilor efectuate de compartimentele de specialitate ale fiecarei
autoritati a administratiei publice locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare
in care vor fi prezentate , in principal:
-

realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor si a altor venituri ale bugetului local respectiv;

-

respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina
financiara;

-

existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante ;

-

orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare , de
respingere sau modificare si completare a cererii ;
b) prevederile din legile speciale , potrivit carora se pot acorda , de la caz la caz ,
reduceri si scutiri de la plata impozitelor si taxelor ;
c) documentele justificative prezentate de platitor ;
d) propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata , elaborata de
compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale

respective ;
e) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.

Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitatilor
fiscale este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la autoritatea
administratiei la care s-a depus .
Dosarul privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale se claseaza daca acesta
nu poate fi intocmit in mod complet , din motive imputabile solicitantului . Clasarea si
motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de 5 zile de la
clasarea dosarului .
Solicitantul inlesnirii la plata impozitului , taxei si a altui venit al bugetului local va fi
instiintat in scris despre hotararea consiliului local , in termen de 5 zile lucratoare de la
data adoptarii acesteia.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 65/28.11.2017 si anexele 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.

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 74
DIN 28.12.2017

privind completarea si modificarea HCL nr 65/28.11.2017 privind stabilirea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2018.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2017;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 15853/05.12.2017 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 65/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/2017;
-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 aproba completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/28.11.2017 cu privire la aprobarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 dupa cum urmeaza:

1.
“A1.Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art 3 alin (5) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevazut la alin.(3) valoarea impozabilă corespunzătoare
materialului cu ponderea cea mai mare.”
2.

A2.Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art 4 alin (1) lit (a) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local pina la primul termen de plata din anul de
referinta.”
3.

B. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice
Art 6 alin (6) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pina la primul termen de plata din anul de
referinta.”

4.

D. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

Art 8 alin (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse
unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea
sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o
noua de declaratie de impunere la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta se afla
cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective, si datoreaza impozitul pe cladiri
determinat in noile conditii incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator.”
5.

E. Plata impozitului /taxei pe clădiri

Art 9 se completeaza cu alin (5) si (6) care vor avea urmatorul cuprins:
“(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta., care se refera la o
perioada mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pina la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinta.”
“(6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public
care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de
la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pina la dat
de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.”
6.

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

Art 10 alin (2) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, dupa
caz,oricaror entitati, altele decit cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care se
datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta,
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.In cazul transmiterii ulterioare altor
entitati a dreptului de concesuine, inchiriere, administrare sau de folosinţă, as upr a
ter enul ui, taxa s e dator eaz a de per s oana car e ar e r el ati a c ontr ac tual a c u pers oana
de dr ept public. ”
7.
A . Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan

La Art 11 dupa alin (2) se introduce alin (2^1) care va avea urmatorul cuprins:
“(2^1) În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 m² prevăzută la alin. (2) se calculează o
singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.”

Art 11 alin (8) punctul (7) se modifica si va avea urmatoarea valoare:
Nr
Crt
7

Categoria de folosinta

Impozit lei/ha

Padure sau alt teren cu vegetatie

16

forestiera

8.

Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
Art 12 alin (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei

declaratii la organul fiscal local pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a
contractului.”
“(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna,
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta
are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
intrarii in vigoare a contractelor, la care se anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.”
9.

Plata impozitului şi a taxei pe teren

Art 13 alin (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la
perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pina la dat de 25 inclusiv a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinta.”

Dupa art 13 alin (5) se introduce alin (6) care va avea urmatorul cuprins:
“(6)In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept care
transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pina la data
de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.”

10.

Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

Art 16 alin (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul dobindirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o
declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobindirii si datoreaza impozit pe mijloace
de transport incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de
transport.”
“ (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala
de competenta are domiciliul, sediul sau punctual de lucru, dupa caz, si datoreaza impozit pe mijloace
de transport incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in
Romania.”

11.

A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize asemănătoare

Art 20 alin (7) lit (a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicita
autorizatia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;”
12.

B.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei în vederea desfăşurării unei activităţi
economice sau a altor autorizaţii similare

Art 21 alin (1) si (2) se abroga.
Art 21 alin (3), (4), (5) si (6) se renumeroteaza si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20 lei.”

“(2) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliul local, pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune este de 32 lei”
“(3) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, si a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi este de 40 lei.”
“(4) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 – Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în
a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii, care este 1 0 0 l e i p e n t r u a n u l
2018.”

13.

VII. ALTE TAXE LOCALE
Dupa punctul 10 se numeroteaza punctul 11 care va avea urmatorul cuprins:
“Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă este în
cuantum de 500 lei.”
Dupa punctul 11 se introduce punctul 12 care va avea urmatorul cuprins:
“Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice de către persoane fizice, asociaţii familiale şi societăţi comerciale este de 15 lei
/an.

Mod de calcul: taxa include cheltuieli cu intocmirea dosarului: copii Xerox dupa documente
de stare civila, CIF, contact de comodat cerere, achizitionare tipizate.
Termen de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria Urecheni.
Autorizaţiile prevăzute la punctul 12 se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs
pentru anul următor.
14.

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Se abroga valorile inscrise in tabelul :

CAPITOLUL II
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si
Taxe de inmatriculare permanenta sau
temporara a autovehiculelor si remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv

60 lei

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 3.500 kg

145 lei

15.
Art 26.
Se abroga NOTA de la art 26

16.
Dupa Art 26 se introduce Art 26^1 care va avea urmatorul cuprins:

“Art 26^1 Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de
persoane fizice prevazute la art. 495 , lit. d) , din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Anexei Nr.5. la prezenta
Hotarare.”
17.
Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017
ZONAREA COMUNEI URECHENI
Se abroga Incadrarea pe zone a terenurilor situate in extravilanul comunei Urecheni stabilita prin Anexa
Nr 2 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017.
18.
Se modifica Anexa Nr 3 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017 conform tabelului:

IMPOZITUL PENTRU TERENUL EXTRAVILAN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE
AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art. 258 alin. (6)
Nr.
crt.

LEI/HA

1

Teren cu construcţii

31

2

Teren arabil

50

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută
5
5.1
6
6.1
19.
Dupa Anexa Nr

7

65/28.11.2017
Anexa Nr 5

65/28.11.2017

Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

55
x

Livadă până la intrarea pe rod

56
x

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1

16

4 la HCL Nr
se introduce

Pădure în vârstă de până la 20 de ani
X

care va

Teren cu amenajări piscicole

6
34

Anexa Nr 5 la

9

Drumuri şi căi ferate

x

10

Teren neproductiv

x

7.1

cuprinde:

HCL Urecheni

la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod

8
8.1

şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

Nr

PROCEDURA
de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 495 lit. d) din
Codul fiscal

In cazul unei calamitati naturale , persoanele fizice afectate , beneficiaza de scutire

sau reducere de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei
pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de contruire .
Facilitatile prevazute mai sus , se aplica persoanei respective cu incepere de la data
de intai a lunii urmaroare celei in care persoana depune documentele justificative in
vederea scutirii sau reducerii.
Facilitatile fiscale prevazute mai sus se acorda numai la cererea scrisa a
persoanelor fizice, care va cuprinde :
f) elementele de identificare a contribuabilului ;
g) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicita scutirea sau
reducerea la plata ;
h) perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate , precum si data scadentei
acestora ;
i) natura facilitatilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de plata a
debitelor pentru care se solicita inlesnirea ;
j) modul de respectare a eventualelor facilitati la plata , daca este cazul.
Persoanele fizice solicitante , pot depune orice alte elemente si documente
considerate utile pentru solutionarea cererii.
Cererea de acordare a facilitatilor fiscale, impreuna cu documentele prevazute mai
sus, se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la consiliul local.
Dosarul complet, intocmit de compartimentul de specialitate al autoritatiilor
administratiei publice locale, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a
facilitatilor fiscale sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, care
ulterior il va prezenta consiliului local spre solutionare.
Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale
vor fi avute in vedere urmatoarele :
a) rezultatele verificarilor efectuate de compartimentele de specialitate ale fiecarei
autoritati a administratiei publice locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare
in care vor fi prezentate , in principal:
-

realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor si a altor venituri ale bugetului local respectiv;

-

respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina
financiara;

-

existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante ;

-

orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare , de

respingere sau modificare si completare a cererii ;
b) prevederile din legile speciale , potrivit carora se pot acorda , de la caz la caz ,
reduceri si scutiri de la plata impozitelor si taxelor ;
c) documentele justificative prezentate de platitor ;
d) propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata , elaborata de
compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale
respective ;
e) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.

Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitatilor
fiscale este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la autoritatea
administratiei la care s-a depus .
Dosarul privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale se claseaza daca acesta
nu poate fi intocmit in mod complet , din motive imputabile solicitantului . Clasarea si
motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de 5 zile de la
clasarea dosarului .
Solicitantul inlesnirii la plata impozitului , taxei si a altui venit al bugetului local va fi
instiintat in scris despre hotararea consiliului local , in termen de 5 zile lucratoare de la
data adoptarii acesteia.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 65/28.11.2017 si anexele 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,

Contrasemneaza,

Macarie Constantin

Axinte Ovidiu

Consilier local

secretar

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.

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 28.12.2017
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” şi „c”din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :
-a) referatul de aprobare al primarului comunei Urecheni, în calitatea sa de iniţiator de proiect;
-b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
- c) avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta Hotărâre:
Art.1.- Se aprobă anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei restante, aflate în sold la
data de 31 decembrie 2017.
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul
Primariei comunei www.urecheni.ro şi se transmite către:
-Primarul UAT Urecheni, domnul Ion Tanaselea.
-Compartimentului financiar contabil Primaria Urecheni.
-Instituţia Prefectului judeţul Neamt.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanţelor fiscale
mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017
Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile articolului 266 din Legea
nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare:
(1) In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt
mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare silita
poate aproba anularea debitelor respective.
(2) In cazul prevazut la art. 265 alin. (2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca
debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita procedeaza la
anularea obligatiilor fiscale.
(3) Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca debitorul persoana fizica este disparut
sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri urmaribile.
(4) Obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost
inregistrati potrivit legii se anuleaza dupa radiere daca pentru plata acestora nu s-a atras
raspunderea altor persoane, potrivit legii.
(5) Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31
decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale
datorate si neachitate de debitori.
(6) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare, autoritatile
deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depasi limita
maxima prevazuta la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate
in sold la data de 31 decembrie a anului.
Concluzii: proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei
îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local.

Intocmit,
Tanaselea Coca

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA URECHENI
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanţelor fiscale
mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017
Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.”b”şi alin.(4), lit.”a” şi „c” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local are
iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local. În exercitarea atribuţiilor conferite, Consiliul
Local aprobă, la propunerea primarului bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Consiliul local stabileşte impozitele şi taxele
locale, în condiţiile Legii nr.227/202015, privind Codul fiscal.
Articolul 266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, conţine următoarele precizări:
(1) In

situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt
mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare silita
poate aproba anularea debitelor respective.
(2) In cazul prevazut la art. 265 alin. (2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca
debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita procedeaza la
anularea obligatiilor fiscale.
(3) Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca debitorul persoana fizica este disparut
sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri urmaribile.
(4) Obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost
inregistrati potrivit legii se anuleaza dupa radiere daca pentru plata acestora nu s-a atras
raspunderea altor persoane, potrivit legii.
(5) Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31
decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale
datorate si neachitate de debitori.
(6) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare, autoritatile
deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depasi limita
maxima prevazuta la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate
in sold la data de 31 decembrie a anului.
Pentru aplicarea actelor normative menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 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,
HOTĂRÂREA Nr 75
Din 28.12.2017
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
d) art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” şi „c”din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :
-a) referatul de aprobare al primarului comunei Urecheni, în calitatea sa de iniţiator de proiect;
-b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
- c) avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI adoptă prezenta Hotărâre:
Art.1.- Se aprobă anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei restante, aflate în sold la
data de 31 decembrie 2017.
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei
comunei www.urecheni.ro şi se transmite către:
-Primarul UAT Urecheni, domnul Ion Tanaselea,
-Compartimentul financiar contabil-Primaria Urecheni
-Instituţia Prefectului judeţul Neamt.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

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. 76
din 28.12.2017
privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț
Consiliul local Urecheni, întrunit în şedinţa extraordinară din 28.12.2017;
Având în vedere nota de fundamentare prezentată de primarul comunei domnul Tanaselea
Ion iniţiatorul proiectului de hotărare;
Având în vedere raportul întocmit de secretarul comunei domnul Axinte Ovidiu;
Având în vedere art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Având în vedere procesul-verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
Având în vedere O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
Având în vedere art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
Având în vedere Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

Având în vedere art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă începând cu 01 ianuarie 2018, salariile de bază pentru funcțiile publice
locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, județul Neamț conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de baza, conform anexei la
prezenta hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care exercita
activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se
însărcinează Primarul comunei Urecheni, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare
a funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin stabilirea salariului de bază în condiţiile
legii.
Art .4.- Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în
termenul stabilit de lege.
Art.5. Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Neamt, pentru controlul legalităţiii;
-Primarului comunei Urecheni;
-Compartimentului financiar contabil;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Urecheni, judeţul Neamt.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

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

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 76/28.12.2017
SALARIAZARE 2018
Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru functiile publice si contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni, reprezentand indemnizatia viceprimarului, stabilita conform Legii Nr
153/2017 Anexa Nr 9

Coeficient
3,5

6650 lei

SALARII DE BAZA APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI URECHENI, JUDETUL NEAMTFUNCTII PUBLICE SI CONTRACTUALE AFERENTE FAMILIEI OCUPATIONALE-ADMINISTRATIE
I.SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI
A. FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
Nr
FUNCTIA
GRAD
NIVEL STUDII
SALARIU DE BAZA
COEFICIENT
crt
1.
SECRETAR COMUNA
II
SUPERIOARE
6552
3,4482
B. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
Nr
crt

FUNCTIA

GRAD
PROFESIONAL

NIVEL
STUDII

SALARIU DE BAZA/GRADATIA/COEFICIENT
0

1.
2.

3.

4.
5.

Auditor
Consilier/Consilier
juridic/Expert/
Inspector
Consilier/Consilier
juridic/Expert/
Inspector
Consilier/Consilier
juridic/Expert/
Inspector
Consilier/Consilier
juridic/Expert/
Inspector

1

2

3

4

5

Coeficient
Gradatia 5

SUPERIOR

S

4837,78
C 2,5462

5199,92
C2,7368

5460,03
C2,8737

5732,68
C3,0172

5875,56
C3,0924

6022,24
3,1696

3,1696

S

4728,91
C2,4889

5084,02
C2,6758

5338,24
C2,8096

5605,57
C2,9503

5745,79
C3,0241

5890
C3,10

3,10

SUPERIOR

S

4409,90
C2,3210

4740,69
C2,4951

4978
C2,62

5226,90
C2,7510

5358
C2,82

5491,57
C2,8903

2,8903

PRINCIPAL

S

4196,91
C2,2089

4511,36
C2,3744

4736,89
C2,4931

4974,01
C2,6179

5098,46
C2,6834

5225,57
C2,7503

2,7503

ASISTENT

S

3203,78
C1,6862

3444,13
C1,8127

3616,46
C1,9034

3797,91
C1,9989

3892,91
C2,0489

3990
C2,1

2,1

DEBUTANT

6.

Referent

SUPERIOR

M

3814,25
C2,0075

4100,58
C2,1582

4305,78
C2,2662

4520,67
C2,3793

4633,91
C2,4389

4750
C2,5

2,5

7.

Politist local

SUPERIOR

M

2806,68
C1,4772

3017,58
C1,5882

3169,01
C1,6679

3327,47
C1,7513

3410,69
C1,7951

3496
C1,84

1,84

8.

Politist local

PRINCIPAL

M

2654,68
C1,3972

2853,8
C1,5020

2996,68
C1,5772

3146,02
C1,6558

3224,68
C1,6972

3306
C1,74

1,74

II.SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL
A. FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
Nr
crt
1.

FUNCTIA

GRAD

SEF SVSU

NIVEL STUDII

II

SALARIU DE BAZA

MEDII

5130

COEFICIENT
2,7

B.FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE
Nr
crt

FUNCTIA

GRAD
PROFESIONAL

NIVEL STUDII
SALARIU DE BAZA/GRADATIA
0

1

2

3

4

5

2349,35
C1,2365

2526,24
C1,3296

2652,02
C1,3958

2784,45
C1,4655

2854,56
C1,5024

2926
1,54

1.

REFERENT

1A

M

2.

MUNCITOR

2

G

2593,69
C1,3651

2788,25
C1,4675

2927,14
C1,5406

3074,01
C1,6179

3151,34
C1,6586

3230
1,70

3.

MUNCITOR

1

G

2670,45
C1,4055

2870,90
C1,5110

3014,92
C1,5868

3165,78
C1,6662

3244,25
C1,7075

3325,57
1,7503

4.

SOFER

M

2898,45
C1,5255

3116
C1,64

3271,80
C1,7220

3435,58
C1,8082

3522,03
C1,8537

3010
1,9

5.

PAZNIC

G

2501,35
C1,3165

2688,69
C1,4151

2823,78
C1,4862

2965,14
C1,5606

3040
C1,6

3116
1,64

6.

GUARD

G

2441,12
C1,2848

2624,47
C1,3813

2755,57
C1,4503

2893,13
C1,5227

2965,14
C1,5606

3040
1,60

7.

ASISTENT
MEDICAL
COMUNITAR

DEBUTANT

III. CABINETUL PRIMARULUI
Nr
FUNCTIA
crt
1.
CONSILIER PERSONAL

Primar,
Tanaselea Ion

M

GRAD
II

NIVEL STUDII

SALARIU DE BAZA

MEDII

5225,57

Contabil,
Vartolomei Maria

COEFICIENT
2,7503

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Ianuarie 2018, a
Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei publice
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art 35 alin 1-Dupa
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarire adoptata cu
votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada
de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.“, art 41 “ Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile
prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui presedinte
supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Ianuarie 2018, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2018 al Consiliului Local
Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna Ianuarie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN 28.11.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2018.

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
Ianuarie 2018, domnul Manole Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Ianuarie 2018 domnul Paval Ioan.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 68
DIN 13.12.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2018
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
Ianuarie 2018, domnul Manole Gheorghe.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Ianuarie 2018 domnul Paval Ioan.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie 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.

