R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂREA NR 12
Din 12.02.2018
privind modificarea HCL nr. 66 din 19.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
Consiliul local Urecheni întrunit în ședință ordinara la data de 12.02.2018;
Având în vedere:
-

Hotărârea Consiliului Local Urecheni nr. 66 din 19.12.2018 privind atribuirea și încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț;

-

Hotărârea Consiliului Local Urecheni nr. 31 din 26.05.2017 privind executarea serviciului de
salubrizare din poarta în poarta ;

-

prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. d)
din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;

-

prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț nr. 63 din 01.03.2017;

-

adresa nr. 220/19.01.2018 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate
Contractantă în numele și pe seama noastră, cu nr. 23/22.01.2018;

-

prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea
Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni;
Văzând raportul de specialitate al compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniu, precum
și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art 1.

Anexa nr. 2 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art. 3 din HCL nr. 66 din 19.12.2016
privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț se
înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre.

Art 2.

Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Urecheni în cadrul Adunării Generale a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele comunei Urecheni,
actul adițional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț care va
cuprinde tarifele astfel aprobate prin această Hotărâre.

Art 3.

Secretarul comunei Urecheni va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea
prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Paval Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

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

consilieri prezenți, din

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA URECHENI
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul privind modificarea si completarea Hotărârii nr 66 /19.12.2017 a Consiliului Local, privind
atribuirea si încheierea contractului „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR
ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”, DIN ZONA 3, JUDEȚUL NEAMȚ”,
Consiliul local Urecheni a aprobat prin HCL nr.66 /19.12.2016 atribuirea și încheierea contractului de
concesiune nr. 63/01.03.2017 cu asocierea SC ROSSAL SRL – SC DIASIL SERVICE SRL. Potrivit art. 3
din Hotărârea sus menționată, redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator sunt cele
stipulate în Anexa 2. Ulterior, urmare solicitării și aprobării în consiliile locale, tariful a fost majorat cu
20% pentru colectarea individuală, din poartă în poartă, în loc de colectarea pe platforme. Tarifele în
vigoare la 31 decembrie 2017, în Zona 3, sunt următoarele (fără TVA):
a. Pentru utilizatorii casnici din mediul rural, colectare în sistem individual – 190,26 lei/tonă, respectiv
2,56 lei/persoană/lună;
b. Tariful pentru utilizatorii casnici din mediul urban – 204,67 lei/tonă, respectiv 6,02 lei/persoană/lună;
c. Tariful pentru persoane juridice este de 344 lei/tonă la care se adaugă TVA.
Prin adresa nr. 220/19.01.2018, înregistrat la ADI ECONEAMT sub nr. 23/22.01.2018, SC
ROSSAL SRL (lider asociere) în calitate de delegat (operator) al contractului de concesiune nr.
63/01.03.2017 solicită aprobarea majorării tarifelor stabilite prin Contract datorită influențelor generate de

modificarea costurilor de operare în condițiile majorării prețurilor la combustibili în cursul anului 2017,
respectiv creșterea salariului minim pe economie la 1900 lei începând cu data de 01.01.2018.
Din perspectiva legislației în vigoare și a prevederilor contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de salubrizare sus menționat, solicitarea operatorului de salubritate de modificare a tarifelor
este legală și oportună:
-

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice prin modificare a
tarifelor se înțelege o operațiune de corelare a nivelurilor tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în
situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor, pe
baza metodologiei de calcul al structurii și nivelului tarifelor existente, elaborată și aprobată de
autoritatea de reglementare competentă.

-

Metodologia de calcul aplicabilă în situația modificării tarifelor este cuprinsă în Ordinul ANRSC nr.
109/2007. În acest Ordin, la art. 15, se stipulează: tarifele pentru activitățile specifice serviciului de
salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: … b) pentru cazurile care conduc la modificarea
structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care
determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni
consecutiv;… .

-

Contractul nr. 63/01.03.2017 stipulează dreptul operatorului de a solicita modificarea tarifelor și
obligația autorității contractante de a aproba această modificare în situația în care este afectat
echilibrul contractual, cu respectarea metodologiei cuprinsă în Ordinul nr. 109/2007.
Solicitarea cuprinsă în adresa operatorului nr. 220/19.01.2018 este însoțită de documentația impusă

de art. 8, alin. (2) din Ordinul 109/2007: fișele de fundamentare a noilor tarife propuse, pe elemente de
cheltuieli și memoriul tehnico-justificativ prin care se prezintă oportunitatea modificării tarifelor. În urma
analizei acestei solicitări la nivelul aparatului tehnic al A.D.I. „ECONEAMȚ” s-a ajuns la concluzia că
modificările de cheltuieli în costurile structurale ale tarifului sunt de 11,15% pentru mediul rural respectiv
de 11,48% pentru mediul urban. Astfel este îndeplinită condiția stipulată de ordinul 109/2007 pentru a
putea solicita modificarea tarifului, modificarea costului structural fiind mai mare de 5% și menținându-se
mai mult de 3 luni consecutiv.
Tarifele supuse spre aprobare sunt următoarele:
-

Tariful Tc rural – 218,20 lei/tonă fără TVA (2,93 lei/persoană/lună fără TVA) – tariful include
20% pentru colectarea în sistem individual (conform art. 16 din Regulamentul serviciului public de
salubrizare al localităților din județul Neamț) – creșterea solicitată fiind de 0,37 lei/persoană/lună;

-

Tariful Tc urban – 236,42 lei/tonă fără TVA (6,95 lei/persoană/lună fără TVA) – creșterea
solicitată fiind de 0,93 lei/persoană/lună;

-

tariful pentru persoane juridice de 344 lei/tonă fără TVA rămâne nemodificat.

Având în vedere că, potrivit art. 28 din Contractul sus menționat, modificarea acestuia se face
numai prin Act adițional încheiat între părțile contractante (A.D.I. ECONEAMȚ și asocierea S.C.
ROSSAL S.R.L. – S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.) este necesară acordarea unui mandat reprezentantului
Comunei Urecheni pentru aprobarea în Adunarea Generală a Zonei 3 a actului adițional la contract cu
noile tarife aprobate potrivit art. 2 proiectul de hotărâre anexat.
Proiectul de hotărâre propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe dispozițiile Legii
215/2001 a administrației publice locale modificată și republicată, Art. 36 alin (1), alin (2) lit. c) și d) și
Art. 45, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităților, cu respectarea corespunzătoare a metodologiei de stabilire a
tarifelor cuprinsă în Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
Având în vedere argumentele în fapt și drept prezentate mai sus propun spre adoptare Consiliului
local Urecheni, proiectul de hotărâre în forma anexată.
Propun a se acorda un mandat special reprezentantului UAT Urecheni în cadrul Adunării Generale
a Asociației să voteze modificării de mai sus prevăzute conform Proiectului de Hotărâre sub forma unui
Act adițional la Contractul de concesiune nr. 63/ 01.03.2017 cu SC ROSSAL SRL – SC DIASIL
SERVICE SRL.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 66 din
19.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
Văzând Expunerea de Motive a dlui Primar Tanaselea Ion, prin care se propune modificarea și
completarea HCL nr. 66 din 19.12.2016, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea
stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare
competente și pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități
publice să exercite, în numele şi pe seama lor a acestor atribuții cu condiția primirii în prealabil a unui
mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale
asociației.
Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au atribuții în domeniu, conform
prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu
modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește "stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor
propuse de operator în conformitate cu normele metodologice*) elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.".

Contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț, aprobat prin HCL nr. 66 din 19.12.2016 prevede la art. 13,
alin. (4) și (5): modificarea și ajustarea tarifelor se va efectua în conformitate cu metodologia de stabilire,
ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare aprobate prin
Ordinul președintelui Autorității de Reglementare nr. 109/2007, respectiv modificarea și ajustarea
tarifelor enumerate la paragraful (1) se aprobă de ADI ECONEAMŢ în baza mandatului prealabil special
acordat în acest sens de unitățile administrativ teritoriale membre.
Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C. în materie sunt cuprinse în Ordinul nr. 109/2007 în
care, la art. 15 alin. (1), se prevede: tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi
modificate în următoarele situații: … b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a
costurilor …, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3
luni consecutiv.
Prin adresa nr. 220/19.01.2018 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate
Contractantă în numele și pe seama noastră, cu nr. 23/22.01.2018, SC ROSSAL S.R.L. în calitate de lider
de asociere delegat (operator) al contractului de concesiune nr. 63 din 01.03.2017 „Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizarea a unităților administrativ
teritoriale membre al ADI ECONEAMȚ din zona 3, județul Neamț” solicită aprobarea majorării tarifelor
stabilite prin Contract cu influențele generate de creșterea cu 7,3% a prețului la combustibil pe parcursul
anului 2017, și de creșterea salariului minim pe economie la 1900 lei, începând cu 01 ianuarie 2018,
creștere ce generează cheltuieli cu munca vie mai mari cu 16%.
Din referatul nr. 24/22.01.2018 întocmit de A.D.I. ECONEAMȚ prin care a fost analizată
solicitarea operatorului reiese că modificarea elementelor de cost sus menționate determină o modificare
structurală a cheltuielilor de operare de 11,15% în tariful pentru mediul rural, respectiv de 11,48% în
tariful pentru mediul urban, pentru o perioadă ce depășește 3 luni consecutiv.
De asemenea, conform dispozițiilor alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind
gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes local.
În cauză este vorba de o modificare de tarif solicitată, în principal, de creșterea salariului minim pe
economie dar și de creșterea prețului la combustibili. Solicitarea de modificare respectă forma și condițiile
impuse de Ordinul ANRSC nr. 109/2007 și prevederile contractuale incidente.
În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului consiliului județean/ consiliului local. În situația în care, în urma dezbaterii

proiectului în plenul consiliului acesta nu este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. g)
din Legea nr. 51/2006, refuzul adoptării tarifelor propuse de operator trebuie însoțit de prezentarea
condițiilor justificate care impun respingerea proiectului.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

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

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 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 Martie 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 Martie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

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
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 2018, domnul Pavel Mihai.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Martie 2018 domnul Popa Paul.
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 6
DIN 12.02.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 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 Martie 2018, domnul Pavel Mihai.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Martie 2018 domnul Popa Paul.
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
Paval Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
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.

~09,1.A1VI}I
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax - 02331784.005,

HOTARAREA NR.ll
Din 12.02.2018
cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achizitii publice
pentru anul2018
Consiliul Local al comunei Urecheni, intrunit in sedinta ordinara in data de 12.02.2018;
Avand in vedere:
proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei , expunerea de motive a
primarului prin care solicita aprobarea Strategiei anuale de achizitii pub lice si a
Programului de achizitii pub lice pentru anul2018 .
Raportul de specialitate si avizul comisiei pe domeniu din cadrul Consiliului local
Urecheni
Prevederile Prevederile Legii Nr 98/2016 privind achizitiile pub lice actualizata pre cum
si H.G.R Nr 395/2016 actualizata privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice;
Prevederile art.45 alin 1, art. 36 , alin 2, lit b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
adopta prezenta :
HOTARARE:
ART. 1 - Se aproba Strategia anuala de achizitii pub lice si a Programului de achizitii
publice pentru anul2018 conform Anexelor Nr 1 si Nr 2la prezenta Hotarare.
ART. 2- Prezenta hotarare se comunica:
o Institutiei Prefectului -Judetul Neamt
o Compartimentului financiar contabil
o Locuitorilor comunei prin afisare
Presedinte sedinta,
Consi ier local
I an

Contrasemneaza,
consilier j~Ui .
Axinte Ovid u

~~"
Hotararea a fost adoptata cu I~voturi pentru,~ abtineri siOvoturi impotriva din Ifconsilieri
prezenti, din totalul de 13 a celor in functie.

,

Anexa Nr lla HCL Urecheni Nr 11/12J02~-2018~_
COMUNA URECHENI

APROB,
PRIMAR,
TANASELEA ION

STRA TEGIA ANUALA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
A COMUNEI URECHENI
1. Notiuni introductive
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
"Strategia anuala de achizitie publica se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior
anului caruia ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in acestea si se aproba de
conducatorul autoritatii contractante ".
Potrivit dispozitiilor art. 11, alin. (2) din H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Urecheni
prin Compartimentul Achizitii Publice a elaborat strategia anuala de achizitie publica care
cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de Comuna
Urecheni pe parcursul anului bugetar 2018.
Strategia anuala de achizitie la nivelul Comunei Urecheni se poate modifica sau
completa ulterior, modificari/completari

care se aproba conform prevederilor de mai sus.

Introducerea modificarilor si completarilor in prezenta Strategie este conditionata de
identificarea surselor de finantare.
Compartimentul de Achizitii Publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin
utilizarea informatiilor si a eel putin a urmatoarelor elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivelul Comunei Urecheni ca fiind necesare a fi satisfacute ca
rezultat a unui proces de achizitie, asa cum rezulta din solicitarile transmise de toate
compartimentele de specialitate din cadrul Comunei Urecheni, prezentate in anexe;
b) valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecarei nevoi;
c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea
unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;

d) resursele existente la nivelul Comunei Urecheni si, dupa caz necesarul de resurse
suplimentare exteme, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii pub lice.
In cadrul Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul Comunei Urecheni se va elabora
Programul anual al achizitiilor pub lice si Anexa privind achizitiile directe, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitii la
nivelul Comunei Urecheni.
2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2018
2.1. Atribuirea unui contract de achizitie publica / acord - cadru este rezultatul unui
proces ce se deruleaza in mai multe etape.
2.2. Comuna Urecheni in calitate de autoritate contractanta prin Compartimentul de
Achizitii Publice trebuie sa se documenteze si sa parcurga pentru fiecare proces de achizitie
publica trei etape distincte:
a) etapa de planificare / pregatire, inclusiv consultarea pietei;
b) etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului / acordului - cadru;
c) etapa post atribuire contract / acord - cadru, respectiv executarea si monitorizarea
implementarii contractului / acord - cadru.

a) Etapa de planificare / pregatire, inclusiv consultarea pietei;
- Se initiaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate si se incheie
cu aprobarea de catre primarul Comunei Urecheni a documentatiei de atribuire, inclusiv a
documentelor suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura respectiva.
Strategia de contractare este un document alfiecarei achizitii cu

0

vaLoarea estimata

egala sau mai mare decat pragurile vaLorice stabilite La art. 7 alin. 5 din Legea nr. 9812016

privind achizitiile puhlice si este obiect de evaLuare in conditiile stabilite Laart. 23 din H. G.
nr. 395/2016 pentru aprobarea NormeLor metodoLogice de aplicare a prevederilor
referitoare Laatribuirea contractuLui de achizitie publica 1 acorduLui - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile puhlice.
Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de
planificare / pregatire a achizitiilor in legatura cu:
a) relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de

0

parte si resursele disponibile pentru derularea activitatilor din etapele procesului de
achizitie publica, pe de alta parte;
b) procedura de atribuire aleasa, pre cum si modalitatile speciale de atribuire a
contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul;

c) tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia,
masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau
indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale;
e) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului 1 acord - cadru,
precum si orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii si/sau indeplinirea
obiectivelor Comunei Urecheni;
f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69
alin. 2-5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si dupa caz decizia de a
reduce termenele in conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi,
crtiteriile de calificare privind capacitatea si dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de
atribuire si factorii de evaluare utilizati;
g) obiectivul din Strategia de dezvoltare a Comunei Urecheni la a carui realizare
contribuie contractul lacordul-

cadru respectiv daca este cazul;

h) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor Comunei Urecheni.
b) Etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului 1acordului - cadruincepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea
in vigoare a contractului de achizitie publica 1 acord - cadru.
Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor pubIice, Comuna
Urecheni va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre
urmatoarele abordari, respectiv cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor
trei etape mai sus identificate existente la nivel central. Atunci cand resursele proprii nu
permit intocmirea caietelor de sarcini 1 specificatiilor tehnice, prin exceptie de la regula
de mai sus, Comuna Urecheni va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii de
achizitie, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice.
3. Programul anual al achizitiilor publice
3.1. Programul anual al achizitiilor publice pe anul2018 la nivelul Comunei Urecheni se
elaboreaza pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si
cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica 1 acord - cadru pe care Comuna Urecheni
intentioneaza sa Ie atribuie in decursul anului 2018.
3.2. La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul2018 s-a tinut cont de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari, prezentate in ANEXE;
b) gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor compartimentelor de specialitate;

c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
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Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificari in
bugetul Comunei Urecheni, Programul anual al achizitiilor publice pentru anul2018 se va
actualiza, in functie de fondurile aprobate.
3.3. Programul anual al achizitiilor publice pentru anul2018 al Comunei Urecheni este
prevazut in ANEXA la prezenta Strategie si cuprinde eel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica lacord cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a acordului - cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui
proces de achizitie, exprimata in lei, fara TV A, stabilita in baza estimarilor compartimentelor
de specialitate;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
3.4. Dupa aprobarea Bugetului pe anul2018 si definitivarea Programului anual de achizitii
publice pentru anul2018 al Comunei Urecheni in termen de 5 zile lucratoare de la data
aprobarii, Compartimentul de Achizitii Publice va publica Programul anual al achizitiilor
publice in SEAP si pe pagina de internet a institutiei-www.urecheni.ro
De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din
Programul anual al achizitiilor pub lice pentru anul 2018 a Comunei Urecheni, precum si a
oricaror modificari asupra acestuia, extrase care se refera la contractele/acordurile

- cadru de

produse si/sau servicii a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute
la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice, contractele 1 acordurilecadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art.
7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Publicarea se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarilor .
Avand in vedere dispozitiile art. 4 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica 1 acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia
"prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Pub lice (ANAP) se pot pune
la dispozitia autoritatilor contractante si al furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set
de instrumente ce se utilizeaza pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul

"

autoritatii contractante, Jundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie st
monitorizarea imp/ementarii contractu/ui, pre cum si prevenirea / diminuarea riscurilor i~- .
achizitii publice " Compartimentul de Achizitii Publice va proceda la revizuirea Programului
anual al achizitiilor publice pentru anul2018 al Comunei Urecheni in vederea punerii de
acord cu actele normative ce se vor elabora I aproba in legatura cu prezenta strategie, in
termen de eel putin 15 zile de la data intrarii lor in vigoare sau in termenul precizat in mod
expres in actele normative ce se vor elaboralaproba.
4. Sistemul de control intern
4.1 Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politica
interna, Compartimentul de Achizitii Publice considera ca sistemul propriu de control intern
trebuie sa acopere toate fazele procesului de achizitii publice de la pregatirea achizitiei Pana la
executarea contractului, iar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea
contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit.
De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva
a procesului de achizitii publice controlul intern va trebui sa includa eel putin urmatoarele
faze: pregatirea achizitiilor, redactarea documentatiei de atribuire, desfasurarea procedurii de
atribuire, implementarea contractului.
4.2 Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:
- Separarea atributiilor, eel putin intre functiile operationale si functiile financiare I de plata,
persoanelor responsabile cu achizitiile pub lice si compartimentele tehnice si economice,
cerinte de separare a atributiilor care depind de alocarea cu personalla nivelul Comunei
Urecheni, respectiv de resursele profesionale proprii.
- "Principiul celor 4 ochi" care implica impartirea clara a sarcinilor in doi pasi: pe de

0

parte

initierea si pe de alta parte verificarea efectuate de persoane diferite.
- Fundamentarea avizelor interne acordate de Compartimentul Financiar - Contabilitate si
Compartimentul Juridic si Relatii cu Publicul se bazeaza pe recomandari si observatii de
specialitate.
5. Exceptii
5.1 Prin exceptie de la art. 12 alin. (1) din H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica I acord - cadru din Legea nr. 9812016 privind achizitiile pub lice, in cazul in care
Comuna Urecheni va implementa in cursul anului 2018, proiecte finantate din fonduri
nerambursabile si/sau proiecte de cercetare - dezvoltare va elabora distinct pentru fiecare

..

proiect in parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea
,

procedurilor de elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor pub lice, a procedurilor prevazute in
prezenta Strategie si a procedurilor operationale interne a Comunei Urecheni.
5.2 Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice precum si ale art. 1 din H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica 1 acordului
- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la exceptarile de la
legislatia achizitiilor publice a achizitiilor de produse, servicii si sau/ lucrari care nu se supun
regulilor legale, Comuna Urecheni va proceda la achizitia de produse, servicii si/sau lucrari
exceptate, pe baza propriilor proceduri operationale interne de atribuire cu respectarea
principii lor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica respectiv
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea,
asumarea raspunderii.
Astfel, Comuna Urecheni incheie protocoale/contracte pentru:
- utilitati energie electrica si termica;
- utilitati apa rece si canalizare;
- retea informatica si posta electronica WAN.
5.3 Comuna Urecheni va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul electronic
al achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai in
conditiile legii si numai pentru situatiile expres reglementate prin lege.
Prin exceptie de la regula online, procedurile de achizitie realizate pe baza
procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem offline.
6. Prevederi finale si tranzitorii
6.1 Comuna Urecheni prin compartimentul specializat in domeniul achizitiilor va tine
evidenta achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari, precum si a tuturor achizitiilor de
produse, servicii si lucrari, ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice.
6.2 Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2018 se va publica pe pagina de internet
www.urecheni.ro
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Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr 11112.02.2018
APROBAT
Primar
Tanaselea Ion

Legenda:
L.D. = licitatie deschisa
L.R. = licitatie restransa
c. o. cerere de oferla
N.F.A. = nengociere fara anunt de parlicipare
N.C.A
negociere cu anuntde parlicipare
C.D. = cumparare directa (achizitie directa)

=

=

PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2018

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

Tip contract
Produsel
serviciil
lucrari

Obiectul contractului
Acordului cadru
Fumizare si actualizare produs
informatic LEGIS
Fumituri birou
Tonere imprimante
Hartie xerox
Rechizite
Achizitie becuri ptr.iluminat
public
Achizitie scara 8 m
Asistenta software programe
contabilitate si impozite si taxe
Achizitie mentenanta
calculatoare
Achizitionare nisip
antiderapant
Piese si accesorii auto
Achizitie servicii securitatea
muncii
Materiale pentru intretinere
curenta
Servicii de publicitate prin
presa

Cod
CPV

Valoarea estimata
cuTVA
Lei

Procedura
aplicata

Data estimata
pentru
inceperea
procedurii

Data estimata
pentru
finaliza rea
procedurii

Persoana
responsabila
pt. atribuirea
contractului

S

72500000-0

1200

CD.

10.01.2018

31.01.2018

Tanaselea Coca

P
P
P
P

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

1000
2000
2400
2000

C.D.
CD.
CD.
CD.

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Tanaselea
Tanaselea
Tanaselea
Tanaselea

P

31531000-7

6000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

P

72261000-2

1.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

S

72261000-2

20.000

CD.

01.01.2018

31.01.2018

S

50322000-8

14.000

CD.

01.01.2018

31.012.2018

P

90620000-9

5.000

C.D.

01.01.2018

31.012.2018

P

34300000-0

15.000

CD.

01.01.2018

31.12.2018

S

79417000-0

2400

C.D.

01.01.2018

31.01.2018

P

44423000-1

10.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

S

79341000-6

7000

C.D.

01.01.2018

31.01.2018

Coca
Coca
Coca
Coca

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

15

Servicii postale .

16

Abonament ziar

17

18

19
20

21

22
23
24
25
26
27

28

29
2

\.J
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Servicii postale si de
telecomunicatii
Extindere retea de alimentare
cu apa in sat Urecheni, comuna
Urechenijud. Neamt, pe
strazile:Aleea Lamiitei,
Piriului, Catuna, Valeni,
Teilor, Targului si Izvorului
Gazduire, intretinere site
Primarie
Achizitionare sort intretinere
drumuri stradale
Asistenta de specialitate si
intocmirea documentatiei
necesare in scopul
implementarii proiectului
Infiintare infrastructura de apa
uzata si statie de epurare,
comuna Urecheni.jud. Neamt
Achizitie camioneta 6+ 1
Achizitie flori, material
saditor, brazi.
Achizitie sirena alarmare
publica
Achizitie ITP microbuz scolar
Lucrari service filtru apa
Analiza probe apa
Servicii de asistenta tehnica,
documentatie obtinere
avize,construire Poduri din
beton armat peste piriul
Raiosu, com. Urecheni, judo
Neamt
Achizitie si manopera utilitati
pentru obiectivul Gradinita
Urecheni

P

22410000-7

P

22200000-2

S

64000000-6

11.000
360

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

3000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

S
P

71322000-1

S
P

150.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

72415000-2

1000

C.D.

01.03.2018

31.03.2018

31000000-6

50.000

C:D

30.03.2018

31.12.2018

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

S

79411000-8

72.000

C.D

01.01.2018

31.12.2018

F

34130000-7

141.000

C.D.

31.12.2018

J 1.05.2018

F

03121100-6

5.000

C.D.

01.04.2018

30.04.2018

60.000

C.D.

01.04.2018

31.12.2018

F
S
S
S

71631000-0
42912330-4
85111820-4

1.000
600
1.500

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

01.05.2018
01.05.2018
01.02.2018

31.05.2018
31.12.2018
31.09.2018

S

79411000-8

60.000

C.D.

12.04.2018

30.09.2018

20.03.2018

30.12.2018

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea
Tanaselea
Tanaselea
Tanaselea

Coca
Coca
Coca
Coca

Tanaselea Coca
L

71242000-6

100.000

C.D

30
31
32
33
34

35

36

37

38
39

40

41

3

Achizitie.scara c~ elementi din
•
funie
Achizitie timbre diverse
Achizitie genti microbuz
Achizitie ulei motor
Achizitie parbriz microbuz
scolar
Studii teren, taxe s i avize,
asistenta tehnica si comisioane
pentru obiectivul Modernizare
drumuri comunale si satesti,
din satele Urecheni si
Ingaresti, com. Urechenu,
jud.Neamt
Achizitie anvelope vara si
iarna microbuz scolar
Cheltuieli, proiect tehnic, SF.
avize, consultanta, expertiza
tehnica ptr. obiectiv
EXTINDERE RETEA
ELECTRICA str. Castelului,
Lucrari privind obiectivul
garai utilaie
Cheltuieli avize, taxe, asistenta
tehnica, constructie garaj
utilaie, com. Urecheni
Cheltuieli, proiect tehnic, SF.
avize, consultanta, expertiza
tehnica, taxe si studii in
vederea pregatirii tuturor
documentelor ptr. Depunere la
obiectivul Moderrnizare
Dispensar Uman
Cheltuieli, proiect tehnic, SF.
avize, consuItanta, expertiza
tehnica, taxe si studii in
vederea pregatirii tuturor
documentelor ptr. Obiectivul
Modemizare Camin Cultural

S

71335000-5

500

C.D

14.03.2018

30.12.2018

S
S
S

71335000-5
79411000-8
45214100-1

1000
1000
300

C.D
C.D
C.D

22.03.2018
09.05.2018
01.04.2018

31.12.2018
31.08.2018
31.12.2018

S

71335000-5

190.000

C.D.

01.04.2018

30.06.2018

Tanaselea Coca
Tanaselea
Tanaselea
Tanaselea
Tanaselea

Coca
Coca
Coca
Coca

Tanaselea Coca

S

79418000-7

F

34351000-2

123.000

1000

C.D.

18.01.2018

30.06.2018

C.D

10.01.2018

31.03.2018

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

80.000

C.D.

01.4.2018

31.12.2018

S

90.000

C.D.

0l.04.2018

3l.12.2018

L

10.000

C.D.

18.05.20178

3l.12.2018

S

45214100-1

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

Tanaselea Coca

L

50.000

C.D

28.02.2018

31.12.2018

Tanaselea Coca
L

45214100-1

50.000

C.D

0l.01.2018

31.12.2018

42
43
44
45
46

47

48

49

50

51
52
53
54
55
56
4

Achizitie microbuz scolar
Serviciijreparatii
motocositoare "
Achizitie ulei amestec
Achizitie centura siguranta
Achizitie echipament de
protectie
Lucrari ptr.obiectivul
Modemizare drumuri
comunale si satesti din sate le
Urecheni si Ingaresti, com.
Urecheni, judo Neamt
Organizare santier
prt.obiectivul Modernizare
drumuri comunale si satesti din
satele Urecheni si Ingaresti,
com. Urecheni.jud. Neamt
Cheltuieli diverse si
neprevazute, si verificare
tehnica, detalii executie
prt.obiectivul Modernizare
drumuri comunale si satesti din
satele Urecheni si Ingaresti,
com. Urecheni, iud. Neamt
Constructii si instalatii ptr.
Obiectivul Modernizarea
sistemului de iluminat public
in comuna Urecheni, judo
Neamt
Achizitie pompa apa
sumersibila
Achizitie regulator presiune
Lucrari ptr. obiectivul Poduri
din betan armat peste piriul
Raiosu, com. Urecheni,jud.
Neamt
Achizitie baterie chiuveta baie
Servicii internet
Achizitie tichete vouchere de

210.000

C.D

01.02.2018

31.12.2018

S

200

C.D

31.01.2018

31.12.2018

F
F

34328300-5

500
100

C.D
C.D

31.01.2018
26.04.2018

31.12.2018
31.12.2018

F

18300000-2

500

C.D.

01.02.2018

31.12.2018

F

34120000-4

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

L

45214100-1

6264.637

L.D.

01.03.2018

31.12.2018

Tanaselea Coca
S

79311000-7

125.293

C.D

01.04.2018

31.12.2018

Tanaselea Coca

S

71322000-1

146.431

C.D.

01.05.2018

31.12.2018

45214100-1
L

Tanaselea Coca
100.000

C.D

01.05.2018

31.12.2018

F

43134100-2

18.000

C.D

01.05.2018

31.12.2018

F

38436230-1

1000

C.D

01.05.2018

31.12.2018

L

45214100-1

292.947

C.O.

01.05.2018

31.12.2018

S
S
F

71322000-7
50323000-5

1000
4000
35.000

C.D
C.D
C.D.

01.05.2018
01.01.2018
01.01.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

.•

-

vacanta

..

.-'

'.

57

Achizitie motorina Euro 5

58

Achizitie benzina _
~ '.
Servicii perfectionare a
personalului angaiat
Achizitie servicii de
deszapezire
Reparatii ~i intretinere iluminat
public 2018
Reparatii Sediului Primariei
com.Urecheni
Documentatii cad astra Ie privin
proiectul OCPI, si evaluare
Lucrari reparatii Biserica com.
Urecheni
Servicii de electricitate
Mentenanta POS Impozite si
Taxe
Servicii de telefonie
Servicii de verificare, incarcare
stingatoare
Sursa central a sediu primarie
Servicii masuratori
electromagnetice
Achizitie pompa recirculare
centrala termica
Combustibil solid
Asigurari obligatorii pentru
masinile primariei
ITP prind autoturismele
primariei
Achizitionare Rovigneta
Tipizate
Achizitionarea de tichete
gradinita
Restaurare Monumentul
Eroilor URECHENI

P

)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
5

.

P

09134200-9 Motorina
09132100-4 Benzina fara plumb

35.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

10.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

S

79633000-0

25.000

C.D.

01.06.2018

31.12.2018

S

90620000-9

30.000

C.D.

15.10.2017

31.03.2018

S

79411000-8

20.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

L

45310000-3

20.000

C.D.

01.06.2018

15.12.2018

S

71354300-7

100.000

C.D.

15.05.2018

30.12.2018

L

45310000-3

37.000

C.D.

15.06.2018

30.12.2018

S

09310000-5

40.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

S

66110000-4

1000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

S

64220000-4

11.000

C.D

01.01.2018

31.12.2018

S

24912104-0

1.000

C.D

01.03.2018

31.12.2018

P

31154000-1

3.000

C.D

01.05.2018

31.12.2018

S

71600000-4

1.200

C.D.

31.01.2018

31.12.2018

F

42511110-5

500

C.D.

31.04.2018

31.12.2018

F

03413000-8

8.000

C.D.

31.01.2018

31.12.2018

S

66516100-1

10.000

C.D.

31.01.2018

31.12.2018

S

71631200-2

4.000

C.D.

31.01.2018

31.12.2018

S
F

22453000-0
22900000-9

5.000
1.000

C.D.
C.D.

31.01.2018
31.01.2018

31.12.2018
31.12.2018

F

79824000-1

15.000

C.D.

31.01.2018

31.12.2018

2.000

C.D.

12.05.2018

20.10.2018

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

. Achizitie baterie sursa
. Achizitie cherestea rasinoase
'Achizitie-modul electronic
80 6'entt~la ..

78
79

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Achizitie materiale intretinere
retea apa
Achizitie echipament Politie
Locala
Achizitie materiale curatenie
Achizitie sare
Achizitie materiale SVSU
Serviciu PSI
Achizitie fer beton de diferite
dimensiuni
Achizitie teava dimensiuni
diferite
Achizitie materiale de
intretinere sediu Primarie
Pavele
Servicii intretinere drumuri
comunale si satesti, balastare
Achizitie obiecte de inventar

AVIZAT,
COMPARTIMENT FIN
Vartolomei

F
F

31440000-2

500
3.000

C.D.
C.D.

24.05.2018
20.05.2018

31.12.2018
31.12.2018

F

31731100-0

500

C.D.

01.05.2018

31.012.2018

F

10.000

C.D.

03.01.2018

31.12.2018

F

1.500

C.D.

31.01.2018

31.12.2018

F
F
F
S

39831200-8
15872400-5

5.000
500
1.000
3.000

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

01.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
01.01.2018

31.12.2018
31.012.2087
31.12.2018
31.12.2018

F

14711000-8

5.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

F

44164200-9

10.000

C.D.

01.01.2018

31.12.2018

F

44111400-5

10.000

C.D.

30.05.2018

31.12.2018

F

45432112-2

10.000

C.D.

30.05.2018

31.12.2018

S

50.00

C.D.

30.01.2018

31.12.2018

F

10.000

C.D.

30.01.2018

31.12.2018

lNTOCMIT,
RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
Tanaselea Coca

&.L"'~

6

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

Coca
Coca
Coca
Coca
Coca

Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca
Tanaselea Coca

CJ{

a :M.AN

I }I

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax02331784.005,

cu privire la aprobarea
- Consiliullocal

HOTARAREA NR 7
DIN 12.02.2018
bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul2018
al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de

12.02.2018;
- Avftnd in vedere raportul financiar contabil prin care se propune aprobarea
bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anu12018;
- Avfind in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
- Avand in vedere expunerea de motive a primarului

comunei Urecheni domnul

Tanaselea Ion;
- Avand in vedere prevederile Legii Nr 2/2018, lege privind bugetul de stat pentru anul
2018;
- In temeiul art. 36 alin (2) Iit.( b) si ale art.46 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei

publice locale republicata,

HOT

cu completarile si modiflcarile uIterioare;

ARA~TE:

- Artl. Aproba bugetul general consolidat al unitatii administrativ

teritoriale

pentru anul

2018 pe cele doua sectiuni : functionare si dezvoltare conform anexelor nr 1 si 2, care la
partea de venituri cuprinde 3433 mii lei si la partea de cheltuieli 4979 mii lei din care 1546
mii lei excedent .

Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

-

Program 2018

Total an/mii lei RON

descentralizate la nivelul comunelor TOTAL 11.02.02- din care
779
I.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din care:

cheltuieli prevazute la art.l04 alin.2 lit.b)-e) din Legea

-

140

140

educatiei nationale nr 1.2011

2.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare
581
3.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea

43

416
4.Plata stimulentelor educationale speciale

15

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale(I1.02.06)

1324

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

390

Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2018, conform anexei 3 la prezenta
hotarare.

Art.3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar precum si fondul salariilor de
baza, conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art.4. 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.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor ~i persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
P v . loan

Contrasemneaza,
eonsilier jUi~~
AXinteOv

~V

A

(

Hotararea a fost adoptata eu ,~ voturi pentru, 0 abtineri ~iOvoturiimpotriva din 'Leonsilieri
prezenti, din totalul de 13 a eelor in functie.

Anexa Nr.1la HeL Urecheni Nr7 112.02.2018
VENITURILE SI CHEL TUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI
VENITURI

-Mii leiProgram 2018

03.02
04.02
07.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02

VENITURI PROPRII
Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Taxe de utilizarea bunurilor sau desfasurarea de
activitati
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise

35.02
36.02

1184

Amenzi, penalitati si confiscari
Alte venituri

3
545
316
115
5
43
1

56
100

2103
11.02
42.02.34
42.02.65

SUME DEFALCATE
Sume defalcate din TV A
SUBVENTII
Subventii de la bugetul de stat
Subventii pentru finantare programe de finantare
nationala
TOTAL VENITURI
EXCEDENT 2017
TOTAL VENITURI

CHELTUIELI
51.02
Autoritati publice si actiuni externe
Alte
servicii publice generale
54.02
Transferuri cu caracter general
56.02
61.02
Ordine publica si siguranta nationala
65.02
Invatamant
66.02
Sanatate
Cultura, recreere si religie
67.02
Asigurari si asistenta sociala
68.02
Locuinte,servicii
si dezvoltare publica
70.02
Protectia mediuluii
74.02
Drumuri si poduri
84.02
TOTAL

2104

6681
22
6659

9968
1546
11514

- Mii lei -

1957
150
35
289
315
50
169
651
624
72

7248
11514

Program de
recti ficare
HCL /

Influiente
+/-

Anexa Nr 2la HCL Urecheni Nr7 112.02.2018

VENITURILE SI CHEL TUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI PE SECTIUNI
SECTTIJNEA DEZVOLTARE

VENITURI
-Mii leiProgram
2018

42.02

Subventii sustinere programe de dezvoltare locala
EXCEDENT
TOTAL VENITURI

SECTTIJNEA DEZVOLT ARE

-

CHELTUIELI
Mii lei431
100
50
50
60
430
72
7012

Autoritati publice si actiuni externe
Invatarnant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Ordinea publica si siguranta nationala
Locuinte,servicii si dezvoltare publica
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
TOTAL

SECTTIJNEA FUNCTIONARE

8205

- VENlTURI
Program
2018

03.02
04.02
07.02
11.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02
43.02

Influiente
+/-

6659
1546
8205

51.02
65.02
66.02
67.02
61.02
70.02
74.02
84.02

Program de
rectificare
HCL /

Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TV A
Taxe de utiliz bunurilor sau desf de activitati
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari
Alte venituri
Transfvolunt, altele decat subv
Subventiuu de la bug de stat
Subventii

-Mii leiProgram de
rectificare
HCL

3
545
316
2103
115
5
43
1

56
100
22

-

Influiente
+/-

I TOTAL

VENITURI

3309

SECTIUNEA FUNCTIONARE - CHEL TUIELI
51.02
54.02
56.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02
85.01

Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte,servicii si dezvoltare publica
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
Plati efeetuate in anii prec si ree in anul curent
TOTAL

- Mii lei1526
150
35
229
215

119
651
194

190
3309

COMUNA URECHENI
Anexa nr. 3 La HCL nr 7 112.02.2018

LIST A PROGRAMELOR

Obiectivul de investitie

TOTAL GENERAL,din care
A.Investitii in continuare

Valoare
totala a
investitiei
8.205.308

DE INVESTITII IN ANUL 2018

Realizat
la data de

Program
anul2018

Rest de
executat

Sursa de
finantare

Capitol
cheltuiala

Denumire
capitol

Buget de
stat
PNDL
Excedent
BL
Excedent
BL
Excedent
BL

84.02

Transporturi

84.02

Transporturi

70.02

Dezvoltare
publica
Dezvoltare
publica

8.205.308

-

-

B.Investitii noi
B 1.Modernizare drumuri comunale si satesti din
satele Urecheni si Ingaresti.com.Urecheni.jud.Neamt

7269308
6.536.361

7269308
6536361

B2.Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu.com. Urecheni,jud.Neamt
B3.Modernizarea sistemului de iluminat
public,com.Urecheni,jud.Neamt
B4.Extindere retea alimentare cu apa in
sat.Urecheni,Com.Urecheni,lud.Neamt
pe strazile
Aleea Larnaitei.Paraului. str.Catuna, Valeni,
Teilor.Targului si Izvorului
B5.Constructie Garaj utilaje Primaria Urecheni

292947

292947

100000

100000

150.000

150.000

90000

90000

B6.Gradinita com.Urecheni(utilitati)

100.000

100.000

-

B7
C.Alte cheltuieli de investitii
1

Excedent
BL
Excedent
BL

70.02

51,02
65.02

Autoritati
pub lice
Invatamant

Cl.Achizitii imobile
C2.Dotari independente
C2.l Achizitie microbuz scolar

391.000
190.000

391.000
190.000

C2.2 Achizitie sirena alarmare publica

60.000

60.000

C2.3 Achizitie camioneta 6+ 1

141.000

141.000

C2.4
C2.5
C2.6
C3.CONSOLIDARI
C4
CHELT.PROIECTARE,SF,AVIZE,CONSULTANTA
C4.1 Chelt ,avize, taxe,studii,consultanta si asistenta
tehnica Modemizare DC si DS

445.000

-

123.000

123.000

72.000

72.000

80.000

80.000

60.000

C4.2 Chelt avize,consultant ,expertiza organizare
procedura achizitie Infiintrare infrastructura de apa
uzata si statie epurare
C4.3Chelt .Proiect
tehnic,SF ,avize, taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica Extindere retea elctrica
str.Castelului,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.4Chelt .avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu,com. Urecheni,jud.Neamt
C4.5Chelt .avize.taxe.asistenta tehnica constructie
garaj utilaje,com. U recheni,jud.N eamt
C4.6Chelt . Proiect
tehnic,SF,avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica in vederea pregatirii tuturor documentelor
2

Excedent
BL
Excedent
BLl
Excedent
BL

51.02

PNDL
Buget de
stat
Excedent
BL

84,02

Transporturi

74,02

Protectia
mediului

Excedent
BL

70,02

Dezvoltare
publica

60.000

Excedent
BL

84,02

Transporturi

10.000

10.000

51.02

Transporturi

50.000

50.000

Excedent
BL
Excedent
BL

67,02

Cultura

61.02
51.02

Autoritati
publice
Ordine
publica
Autoritati
publice

445.000

pt.depunere la obiectivul Modemizare camin cultural
com. urecheni jud.N earnt
C4.7Chelt . Proiect
tehnic,SF,avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica in vederea pregatirii tuturor documentelor
pt.depunere la obiectivul Modemizare dispensar
uman ,com.Urecheni jud.Neamt
C5 Cadastru general si evaluare com.Urecheni

50000

Excedent

50000

100.000

100.000

Excedent

BL

Consilier superior,
,.

Vartolomei Maria

"\'' -.\
\.

3

66.02

Sanatate

70,02

Dezvoltare
publica

BL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI

ANEXA NR 4 LA HCL.NR. 7112.02.2018

SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL
PERMANENTI , TEMPORARI SI FONDUL SALARIILOR DE BAZA PENTRU
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI SERVICIILE PUBLICE
DE SPECIALITATE -2018

Cod capitol

Denumire
capitol

Nr.salariati
aprobati

Din care
permanenti

Nr.salariati
existenti

51.02

Autoritati
executive
Ordine publica
si siguranta
nationala
Invatamant

23

23

18

Fond salarii
de baza an
2018
Mii lei
1326

5

5

4

212

35

35

35

-

1

I

1

40

10

10

10

290

2

2

1

44

76

76

69

1912

61.02

65.02
67.02
68.02
70.02

Primar,

Cultura,recreere
si religie
Asistenta
sociala
Servicii si
dezvoltare
publica
TOTAL

Consilier superior,

~O:M)i:NI)f.
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax - 0233/784.005,

privind

HOTARAREA Nr 10
DIN 12.02.2018
modificarea HCL nr 74/28.12.2017

Consiliullocal Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 12.02.2018;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, in calitate de initiator al proiectului
de hotarare, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
- Adresa Nr 14912018 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 7412017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 7412017;
-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) si art.45
din Legea administratiei publice locale nr.215/200 1, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni or 74/28.12.2017 dupa cum urmeaza:
ART.I
Pct7.
A. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan
Se abroga alin 2"1
ART I
Pct 13.
VII. ALTE TAXE LOCALE
Se redenumeste -Taxa locala stabilita la pet 12 din "Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice de catre persoane fizice,
asociatii familiale ~i societati comerciale" in "Taxa pentru intocmirea dosarului in vederea
eliberarii unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice".

ART I
Pct 19.
PROCEDURA de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice
prevazute la art. 495 lit. d) din Codul fiscal
Paragraful" 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." Se inlocuieste cu
urmatorul paragraf "Facilitatile prevazute mai sus, se aplica persoanei respective cu
incepere de la data de 1 ianuarie a anului u r mat 0 r celui in care persoana
depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii."
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 74/28.12.2017 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.
Presedjnte sedinta,

Contrasemneaza,

Consilier local

conSilier:Z.Ur".

.Pavalloan

I!t

Axinte Ovi iu

~

,

Hotararea a fost adoptata cu , t voturi pentru,O abtineri ~iOvoturiimpotriva din \~ consilieri
prezenti, din totalul de 13 a celor In functie.

CJ{ 0 :hi
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COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax - 02331784.005,
Proiect

privind aprobarea

utilizarii

HOTARAREA Nr 9
Din 12.02.2018
in anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat

la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2017

Consiliullocal Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 12.02.2018;
Analizand Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care se propune aprobarea utilizarii in anul
2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent
anului 2017;
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei
Urecheni domnul Tanaselea Ion precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele pub lice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36, alin .(4), lit a) si ale artA5, alin (2) din Legea nr.215/200 1 privind administratia
publica local a , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.l Se aproba utilizarea in anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2017 in suma de 1.545.946,82 lei, conform
prevederilor art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 , cu destinatia finantarii obiectivelor de
investitii (din sectiunea de dezvoltare) dupa cum urmeaza:
•

352.946,82

lei pentru obiectivul de investitii "Poduri din beton armat peste paraul

Raiosu;
•

100.000 lei pentru dotarea cu utilitati la obiectivul de investitii gradinita comuna
Urecheni;

•

100.000 lei pentru obiectivul de investitii Modemizare

•

72.000 lei pentru obiectivul de investitii Infrastructura

iluminat public;
de apa uzata si statie epurare in

comuna Urecheni;
•

100.000 lei pentru obiectivul de investitii Construire garaj utilaje Primaria comunei
Urecheni;

•

150.000 lei pentru obiectivul de investitii Extindere retea alimentare

cu apa comuna

Urecheni;
•

190.000 lei pentru obiectivul achizitie microbuz scolar comuna Urecheni;

•

60.000 lei pentru obiectivul achizitie sirena de alarmare publica comuna Urecheni;

•

80.000 lei pentru obiectivul Extindere retea electrica str,Castelului

•

141.000 lei achizitie camioneta 6+ I Primaria comunei Urecheni;

•

50.000 lei cheltuieli studii ,consultanta,proiect

•

50.000 lei cheltuieli studii,consultant,

modemizare

proiect modemizare

comuna Urecheni;

Camin cultural Urecheni;
dispensar

uman comuna

Urecheni;
•

100.000 lei cadastru general si evaluare comuna Urecheni;

Art.2. Cu ducerea la indeplinire

a prevederilor

prezentei

hotarari se incredinteaza

ordonatorul

principal de credite domnul primar Tanaselea Ion.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica autoritatilor

11. voturi

interesate.

Contrasemneaza,
consilier juridic

Presedinte sedinta,
Gon ilier local
. ,:,';,i ' 'an

Hotararea a fost adoptata cu

si persoanelor

AX~~X:

pentru,O abtineri si Ovoturi impotriva

prezenti, din totalul de 13 a celor in functie.

din lr2.. consilieri

COMUNA URECHENI
Anexa nr. 3 La HCL nr /12.02.2018

Lista programelor de investitii in anul 2018

Obiectivul de investitie

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

Valoare
totala a
investitiei
8.205.308
-

Realizat
Program
la data de anul 2018

Sursa de
finantare

Capitol
Denumire
cheltuiala capitol

Buget de
stat
PNDL
Excedent
BL
Excedent
BL
Excedent
BL

84.02

Transporturi

84.02

Transporturi

70.02

Dezvoltare
publica
Dezvoltare
publica

Excedent
BL
Excedent
BL

51,02

8.205.308
-

7269308
6.536.361

7269308
6536361

B2.Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu,com.Urecheni,jud.Neamt
B3.Modernizarea sistemului de iluminat
public,com.Urecheni,jud.Neamt
B4.Extindere retea alimentare cu apa in
sat.Urecheni,Com.Urecheni,Jud.Neamt pe strazile
Aleea Lamaitei,Paraului.str.Catuna,Valeni,
Teilor,Targului si Izvorului
B5.Constructie Garaj utilaje Primaria Urecheni

292947

292947

100000

100000

150.000

150.000

90000

90000

B6.Gradinita com.Urecheni(utilitati)

100.000

100.000

B7
C.Alte cheltuieli de investitii

Rest de
executat

70.02

65.02

Autoritati
publice
Invatamant

C1.Achizitii imobile
C2.Dotari independente
C2.1 Achizitie microbuz scolar

391.000
190.000

391.000
190.000

C2.2 Achizitie sirena alarmare publica

60.000

60.000

C2.3 Achizitie camioneta 6+1

141.000

141.000

C2.4
C2.5
C2.6
C3.CONSOLIDARI
C4
445.000
CHELT.PROIECTARE,SF,AVIZE,CONSULTANTA
C4.1Chelt ,avize, taxe,studii,consultanta si asistenta
123.000
tehnica Modernizare DC si DS

445.000

C4.2 Chelt avize,consultant ,expertiza organizare
procedura achizitie Infiintrare infrastructura de apa
uzata si statie epurare
C4.3Chelt .Proiect
tehnic,SF,avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica Extindere retea elctrica
str.Castelului,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.4Chelt .avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica Poduri din beton armat peste paraul
Raiosu,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.5Chelt .avize,taxe,,asistenta tehnica constructie
garaj utilaje,com.Urecheni,jud.Neamt
C4.6Chelt . Proiect
tehnic,SF,avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica in vederea pregatirii tuturor documentelor

123.000

Excedent
BL
Excedent
BLl
Excedent
BL

51.02

PNDL
Buget de
stat
Excedent
BL

84,02

Transporturi

74,02

Protectia
mediului

61.02
51.02

Autoritati
publice
Ordine
publica
Autoritati
publice

72.000

72.000

80.000

80.000

Excedent
BL

70,02

Dezvoltare
publica

60.000

60.000

Excedent
BL

84,02

Transporturi

10.000

10.000

51.02

Transporturi

50.000

50.000

Excedent
BL
Excedent
BL

67,02

Cultura

pt.depunere la obiectivul Modernizare camin cultural
com.urecheni jud.Neamt
C4.7Chelt . Proiect
tehnic,SF,avize,taxe,studii,consultanta,expertiza
tehnica in vederea pregatirii tuturor documentelor
pt.depunere la obiectivul Modernizare dispensar
uman ,com.Urecheni jud.Neamt
C5 Cadastru general si evaluare com.Urecheni

Primar.
Tanaselea Ion

50000

50000

Excedent
BL

66.02

Sanatate

100.000

100.000

Excedent
BL

70,02

Dezvoltare
publica

Consilier superior,
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

HOTARAREA NR
DIN 12.02.2018
cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018
- Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de
12.02.2018;
- Având in vedere raportul financiar contabil prin care se propune aprobarea
bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018;
- Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
- Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Urecheni domnul
Tanaselea Ion;
- Având in vedere prevederile Legii Nr 2/2018, lege privind bugetul de stat pentru anul
2018;
- In temeiul art. 36 alin (2) lit.( b) şi ale art.46 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:
- Art1. Aprobă bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale pentru anul
2018 pe cele doua sectiuni : functionare si dezvoltare conform anexelor nr 1 si 2, care la
partea de venituri cuprinde 3433 mii lei si la partea de cheltuieli 4979 mii lei din care 1546
mii lei excedent .

1

Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

-

Program 2018

Total an/mii lei RON

descentralizate la nivelul comunelor TOTAL 11.02.02- din care
779
1.Finantarea de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din care:

-

cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea

140

140

educatiei nationale nr 1.2011

2.Finantarea cheltuielilor drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare
581
3.Ajutor incalzire cu lemne beneficiari de ajutor social Legea

43

416
4.Plata stimulentelor educationale speciale

15

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

1324

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

390

Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2018, conform anexei 3 la prezenta
hotarare.

2

Art.3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar precum si fondul salariilor de
baza, conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art.4. 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.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

3

4

Anexa Nr.1 la HCL Urecheni Nr

/12.02.2018

VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI
VENITURI

-Mii leiProgram 2018

03.02
04.02
07.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02

VENITURI PROPRII
Impozit pe venit
Cote si sume defalcate din impozitul pe profit
Impozite si taxe pe proprietate
Taxe de utilizarea bunurilor sau desfãsurarea de
activitãti
Alte impozite directe
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative, eliberãri permise

1184

Amenzi, penalitãti si confiscãri
Alte venituri

5
43
1
56
100
2103

SUME DEFALCATE
Sume defalcate din TVA
SUBVENTII
42.02.34 Subventii de la bugetul de stat
42.02.65 Subventii pentru finantare programe de finantare
nationala
TOTAL VENITURI
EXCEDENT 2017
TOTAL VENITURI
11.02

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

3
545
316
115

2104
6681
22
6659
9968
1546
11514

- Mii lei 1957
150
35
289
315
50
169
651
624
72
7248
11514

Program de
rectificare
HCL /

Influiente
+/-

Anexa Nr 2 la HCL Urecheni Nr /12.02.2018
VENITURILE SI CHELTUIELILE
Consiliului local al comunei URECHENI PE SECTIUNI
SECTIUNEA DEZVOLTARE

VENITURI
-Mii leiProgram
2018

42.02

Subventii sustinere programe de dezvoltare locala
EXCEDENT
TOTAL VENITURI

Program de
rectificare
HCL /

Influiente
+/-

6659
1546
8205

SECTIUNEA DEZVOLTARE - CHELTUIELI
51.02
65.02
66.02
67.02
61.02
70.02
74.02
84.02

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

- Mii lei431
100
50
50
60
430
72
7012

TOTAL

8205

SECTIUNEA FUNCTIONARE - VENITURI
Program
2018
03.02
04.02
07.02
11.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02

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

-Mii leiProgram de
rectificare
HCL

3
545
316
2103
115
5
43
1
56
100
22

Influiente
+/-

43.02

Subventii
TOTAL VENITURI

3309

SECTIUNEA FUNCTIONARE - CHELTUIELI
51.02
54.02
56.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02
85.01

Autoritãti publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Transferuri cu caracter general
Ordine publicã si sigurantã nationalã
Invãtãmânt
Sanatate
Culturã, recreere si religie
Asigurãri si asistentã socialã
Locuinte,servicii si dezvoltare publicã
Protectia mediuluii
Drumuri si poduri
Plati efectuate in anii prec si rec in anul curent
TOTAL

- Mii lei1526
150
35
229
215
119
651
194
190
3309

